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Wprowadzenie 

Poniższy raport powstał w ramach projektu badawczego (2020–2022). 

Jego celem było zbadanie i analiza zjawiska partycypacji bezpośredniej 

pracowników rozumianej jako mechanizm w zarządzaniu w zakładach 

pracy. Polega ona na delegowaniu w określonych okolicznościach 

pracownikom zadań do samodzielnego wykonania i konsultowaniu z nimi 

decyzji dotyczących wykonywania pracy.  

W trakcie badań szczególne znaczenie miało zagadnienie partycypacji w 

warunkach znaczących zmian technologicznych zachodzących w 

zakładach pracy, w tym kwestia, na ile wprowadzanie nowych technologii 

ma miejsce i może mieć miejsce przy wykorzystaniu mechanizmów 

partycypacji pracowników. Uwzględniano również kwestie relacji 

pracowniczych, w tym relacji na linii menedżerowie – pracownicy w 

sytuacji, gdy w danej firmie dochodzi do istotnej zmiany technologicznej, 

tym na ile pracownicy stają się  podmiotami wpływającymi na sposób 

wdrożenia nowych technologii.  

Przedmiotem analiz była również rola, którą pełnią przedstawiciele 

pracowników w procesie wdrażania nowych technologii. To kwestia na ile 

kierownictwa zakładów pracy konsultują z nimi działania, które podejmują 

w określonych momentach procesu, czy to planowania zmiany, określania 

sposobu jej przeprowadzenia, czy końcowego wdrożenia nowych 

technologii. 

Analizy obejmowały także problematykę humanizowania procesu pracy i 

środowiska pracy w warunkach przeprowadzania zmian technologicznych 
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wpływających na zmiany w organizacji pracy, w tym na redukcje 

zatrudnienia (DIRECT II VS/2020/0101). 

Poniższy raport opiera się wynikach badań przeprowadzonych w ramach 

projektu, które miały charakter badań jakościowych oraz badań 

materiałów zastanych (desk research). Dały one podstawę do 

postawienia zasadniczej tezy, która jest swoistym tłem publikacji. Otóż 

głosi ona, że partycypacja bezpośrednia jako element zarządzania 

(współdecydowanie) pozostaje wciąż trudnym wyzwaniem w wielu 

zakładach pracy. Spotyka się zazwyczaj z akceptacją zarówno 

podwładnych, jak i przełożonych jako metoda zarządzania, ale 

jednocześnie jej praktyczne zastosowanie bywa często trudne. Jest 

bowiem powiązane z całym kompleksem uwarunkowań: 

osobowościowych, kulturowych, tradycji zarządzania w danych zakładach 

pracy itp. Niemniej jednak w poniższej publikacji znaleźć można wiele 

przykładów wskazujących na realne praktykowanie partycypacji i to w 

trudnych warunkach, w jakich znalazło się wiele przedsiębiorstw z uwagi 

na konieczność przeprowadzenia istotnych zmian technologicznych, czy 

to w technologiach produkcji czy technologiach świadczenia usług.  

x 

Raport składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale I omawiam znaczenie 

technologii we współczesnej gospodarce, zwłaszcza tych technologii, 

które silnie wpływają na rynek pracy, powodując masowe redukcje 

zatrudnienia czy przynajmniej zmiany w strukturze kwalifikacji 

zawodowych u pracujących. Przedmiotem analizy jest tu także dynamika 
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zmian technologicznych, które zachodziły w polskiej gospodarce w 

wybranych okresach czasu. 

Rozdział II obejmuje problematykę stosunków pracy w Polsce. 

Przedstawiony został ich kontekst (działania przedstawicieli pracowników, 

organizacji pracodawców), w tym historyczny, oraz struktury 

organizacyjne. Przedmiotem analizy są tu także relacje między grupami 

pracowniczymi a przełożonymi. Wskazane są na ich cechy, część z nich 

wynika z uwarunkowań historycznych.  

Rozdział III przedstawia problematykę humanizacji jako podejścia do 

organizacji pracy, którego podstawą jest afirmacja czy priorytetyzacja 

godności człowieka. Najważniejszy jest tu człowiek, poszanowanie jego 

godności, podmiotowości oraz wolności. Podejście to zakłada dążenie do 

wprowadzenia tych czynników w praktyczny wymiar życia społecznego i 

ekonomicznego. Przedmiotem analizy są także zjawiska dehumanizacji. 

Ukazana została dynamika w podejściu do kwestii zagrożeń dla 

pracujących, kryjących się w warunkach wykonywania pracy.  

W rozdziale IV scharakteryzowana została partycypacja bezpośrednia, w 

tym badania, których celem było oszacowanie jej skali, ale także 

określenie barier, które ograniczają jej rozwój. Za projektem badawczym 

DIRECT II partycypacja uznana została za zjawisko inspirowane przez 

przełożonych, polegające na włączaniu podwładnych w podejmowanie 

określonych decyzji dotyczących miejsca pracy czy metod jej 

wykonywania. 

Rozdział V zawiera opis zjawiska partycypacji w dwóch sektorach 

biznesowych, tj. w sektorze samochodowym i sektorze telekomunikacji. Jej 
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dynamikę przedstawiono na tle charakterystyki zbiorowych stosunków 

pracy, czyli jako wypadkową aktywności reprezentacji pracowników 

(głównie związków zawodowych) oraz pracodawców. Z kolei rozdział VI 

można uznać za uzupełnienie poprzedniego. Zawiera dwa studia 

przypadków, czyli charakterystykę partycypacji w dwóch 

przedsiębiorstwach – Grupie FCA oraz Orange Polska. 

  

  



 
9 

 

Rozdział I Znaczenie technologii we współczesnej gospodarce  

 Problematyka znaczenia technologii we współczesnej gospodarce  

 Wokół digitalizacji w UE 

 Procesy zmian technologicznych w polskiej gospodarce 

 Wpływ automatyzacji na rynek pracy 

Poniżej przedstawiamy dynamikę zmian technologicznych zachodzących 

w europejskiej i polskiej gospodarce. Wyjściowo można uznać, że zmiany 

technologiczne odgrywały znaczącą rolę w gospodarce europejskiej 

niemal od jej początków. Można nawet przyjąć, że stanowiły istotę jej 

funkcjonowania oraz kluczowe źródło jej rozwoju. Jednocześnie wiele 

typów nowych technologii wywiera coraz większy wpływ na sferę 

zatrudnienia, np. roboty i różne automaty zastępują część pracowników. 

Z kolei ci pracownicy, którzy zachowują miejsca pracy, zmuszeni są do 

dopasowania swoich kwalifikacji i umiejętności do pracy w otoczeniu, w 

którym funkcjonuje wiele systemów automatyki i sterowania. Zjawisko to 

ma miejsce w różnej skali, w różnych sektorach gospodarczych i w 

różnych państwach. 

Oczywiste jest, że różne technologie wpływają na sferę zatrudnienia w 

różnym stopniu. W literaturze przedmiotu spotykamy technologie, które 

wpływają na rynek pracy zakłócająco (disruptive technologies). Raport 

Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (dalej 

Eurofound1) mówi o technologiach, które wywołują zmianę kluczowych 

reguł gry w gospodarce (game-changing technologies, GCTs). Eksperci 

znanej fundacji badawczej wskazują na osiem typów tych technologii, 

                                                 
1 Fundacja finansowana ze środków Unii Europejskiej. 
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które potencjalnie mogą do 2030 r. wywołać znaczące 

zmiany/zaburzenia w strukturze zatrudnienia w Unii Europejskiej. Należą 

do nich:  

 zaawansowana robotyka,  

 drukowanie przestrzenne (additive manufacturing), druk 3D dla 

celów przemysłowych (wytwarzanie trójwymiarowych obiektów na 

podstawie modeli komputerowych), 

 Internet rzeczy (IoT), przemysłowy Internet rzeczy oraz urządzenia 

przenośne, 

 pojazdy elektryczne,  

 pojazdy autonomiczne2, 

 biotechnologie przemysłowe,  

 blockchain – technologia kryptowalut, takich jak Bitcoin, 

 wirtualna i rozszerzona rzeczywistość (VR/AR) (Eurofound 2020a:1). 

Powyższe technologie mogą wywołać zakłócenia w zakresie: liczby miejsc 

pracy, warunków pracy, stosunków pracy w przemyśle europejskim i 

niektórych sektorach usług. Mogą wpłynąć na strukturę wymaganych u 

pracowników umiejętności oraz generować zmiany w rozwoju tych 

umiejętności. Dzieje się to ze względu na fakt, że wiele miejsc pracy 

powinno zawierać w swojej strukturze nowe profile zadań, które muszą 

być wykonywane w ich obrębie. Wywołuje to zmiany w organizacji pracy 

(czas pracy, zakres autonomii w miejscu pracy, elastyczność oraz zakres 

kontroli). Powyższe zmiany są szansą dla tych, którzy potrafią poradzić 

sobie z tą transformacją. Wyłaniają się jednak również problemowe – z 

                                                 
2 Ang. ‘driverless’ cars. 
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punktu widzenia pracowników – obszary, takie jak zachowanie prawa do 

prywatności, kwestie zdrowia i bezpieczeństwa, utrzymania zatrudnienia 

(Eurofound 2020a:2). 

W ostatnich dwóch dekadach liczba mechanicznych robotów w światowej 

gospodarce potroiła się, sięgając 2,25 mln. Eksperci z Oxford Economics 

szacują, że jeden robot zastępuje 1,6 pracownika w przemyśle, a w 

regionach o niskich dochodach – 2,2 miejsca pracy. W ten sposób do 

2030 r. może zostać wyeliminowanych ok. 20 mln dodatkowych miejsc 

pracy w przemyśle światowym (OE 2019:3-4,5). 

W powyższym zakresie prowadzonych jest wiele badań w różnych 

ośrodkach analitycznych, które przynoszą bardzo różne wyniki. 

Ponadnarodowa organizacja państw najwyżej rozwiniętych OECD3 

oceniła, że 9% miejsc pracy w przemyśle krajów członkowskich jest 

zagrożonych wysokim ryzykiem likwidacji, natomiast 50–70% miejsc pracy 

uwzględnia czynności możliwe do zautomatyzowania (Arntz et al. 2016). 

Kolejny z raportów OECD, opublikowany w 2019 r., wskazuje, że wśród 

krajów członkowskich tej organizacji 16,6% wszystkich miejsc pracy 

wyróżnia się wysokim prawdopodobieństwem automatyzacji, a w 

przypadku dalszych 30,2% istnieje znaczące prawdopodobieństwo, że 

zostaną one zautomatyzowane (OECD 2019:105). 

Analizy McKinsey Global Institute w zakresie całej gospodarki globalnej 

wskazują, że niemal połowa aktywności pracowników może zostać 

zautomatyzowana. Natomiast tylko mniej niż 5% zawodów (occupations) 

może podlegać pełnej automatyzacji, choć jednocześnie 60% z nich 

                                                 
3 OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-

operation and Development).  
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zawiera przynajmniej 30% zadań/operacji, które mogą zostać łatwo 

zautomatyzowane (McKinsey Global Institute 2017). W przypadku USA – 

według badań z 2016 r. – w najbliższej przyszłości zagrożonych będzie 

47% pracowników zatrudnionych w sferze produkcji i sektorach 

logistycznych (Frey, Osborne, Holmes 2016). 

Według kolejnych prognoz, do 2025 r. roboty i zautomatyzowane 

aplikacje mogą zastąpić blisko jedną trzecią obecnie istniejących miejsc 

pracy w przedsiębiorstwach z regionu EMEA, czyli z krajów leżących na 

obszarze Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (OPZZ 2016). 

Narażenie na stratę miejsca pracy widoczne jest szczególnie w niektórych 

sektorach gospodarki. Przykładem jest przemysł samochodowy, w którym 

zagrożonych likwidacją jest ok. 47% miejsc pracy (wśród różnych typów 

zatrudnienia). Procesowi automatyzacji podlegają w największym stopniu 

stanowiska pracy wymagające niskich i średnich kwalifikacji. To skutek 

wprowadzania w procesach produkcyjnych różnych elementów 

komputeryzacji, m.in. bardziej zaawansowanych form produkcji, robotyki, 

nowych materiałów, sztucznej inteligencji, innowacji produktowych, 

zwiększenia digitalizacji (ILO 2020:28).  

Automatyzacja przebiega w ramach trendów, które hasłowo określane są 

jako model Industry 4.0. Symbolizuje on wzrost produktywności, ale 

również redukcję miejsc pracy w określonych sektorach gospodarki oraz w 

sektorze publicznym. Autorzy raportu Smart Industrial Relations… 

zwracają uwagę na wyłaniającą się dychotomię między modelem 

„wytwarzania w oparciu o współpracę” (collaborative manufacturing) i 

„wytwarzania pod presją” (constructive manufacturing). Pierwszy oznacza 
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wytwarzanie w klimacie współpracy w rozwiązywaniu problemów i 

rozwoju zawodowego wszystkich pracowników, a drugi model oznacza 

silny wpływ hierarchii między pracownikami, podział na tych, którzy mają 

szanse rozwoju zawodowego, i tych, którzy ich nie mają. Ci drudzy 

pracują na podstawie niestabilnych umów o pracę, w warunkach niskiej 

autonomii w wykonywaniu zadań. Autorzy raportu piszą: 

„Produkcja/wytwarzanie wspomagania (constructive manufacturing) 

oznacza, że zamiast środowiska przyjęcia procesów 4.0, ma miejsce  

polaryzowanie  zatrudnionych między pracowników wysoko i nisko 

wykwalifikowanych, gdzie ci ostatni będą mieli do czynienia z 

niezautomatyzowanymi zadaniami. Nisko wykwalifikowani pracownicy, w 

tym kontekście, działają w ramach niepewnych warunków, z niskimi 

inwestycjami w szkolenia i autonomię wykonywanej pracy” (IRES Lucia 

Morosini 2017:54). 

Z kolei raport Boston Consulting Group zwraca uwagę na możliwość 

zwiększenia produktywności o 30% dzięki dalszej automatyzacji w 

perspektywie najbliższych dziesięciu lat. Ale będzie to skutkować zanikiem 

wielu zawodów, w których praca ludzka nie będzie już potrzebna (Lucia 

Morosini IRES 2017:18).  

Automatyzacja przyczynia się do likwidacji miejsc pracy, ale jednocześnie 

determinuje tworzenie miejsc pracy. Raport Międzynarodowej Organizacji 

Pracy (ILO) podaje: „O ile automatyzacja wypiera robotników albo 

przekształca miejsca pracy w przemyśle samochodowym, o tyle postępy 

technologiczne będą tworzyć nowe szanse dla przedsiębiorstw i 

robotników, szczególnie z wysokimi umiejętnościami – nie tylko w 

produkcji samochodów. Wraz z tym jak coraz więcej spółek 
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motoryzacyjnych staje się dostarczycielami mobilnych rozwiązań, wysoce 

prawdopodobne staje się, że miejsca pracy będą generowane w rozwoju i 

dostarczaniu usług i produktów, aby ułatwiać przyszłe rozwiązania w 

sferze transportu” (ILO 2020:30). 

Tabela 1 . Tradycyjne zawody i nowo powstałe zawody (przemysł 

samochodowy). 

Tradycyjne zawody Nowo powstające zawody 

 Technicy konserwacji (np. 

produkcji) 

 Operator ciężkiego sprzętu 

sterowanego numerycznie/twórca 

narzędzi i matryc 

 Technik malowania/malarz 

pojazdów silnikowych 

 Monter/pracownik linii 

montażowych  

 Analityk planowania 

materiałów 

 Inżynier produktu 

 Inżynier procesu  

 Inżynier/technik badań i 

rozwoju (R&D) 

 Technik drukowania 3D 

 Technik projektowania 

produktu i rozwoju 

Źródło. ILO 2020:35.  

Wokół digitalizacji w UE 

W instytucjach Unii Europejskiej, w państwach członkowskich oraz wśród 

europejskich partnerów społecznych widoczna jest świadomość wyzwań 

powodowanych przez procesy automatyzacji i robotyzacji. Komisja 

Europejska także przedstawiła swoje stanowisko. W kwietniu 2018 r. 

ogłosiła strategię dotyczącą sztucznej inteligencji (SI) (European 
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Commission 2018:1)4, a w lutym 2020 r. białą księgę na ten temat. 

Wskazuje się w niej na rozwój zastosowań SI oraz korzyści z tego płynące 

np. w sferze opieki zdrowotnej, w zakresie poprawy efektywności w 

rolnictwie, łagodzenia skutków globalnego ocieplenia, poprawy 

efektywności systemów produkcji, wzrostu bezpieczeństwa 

Europejczyków. Jednocześnie wskazuje na ryzyka, takie jak „nieprzejrzyste 

procesy decyzyjne, dyskryminacja oparta na płci i innych czynnikach, 

naruszanie prywatności czy wykorzystanie do działań przestępczych” (KE 

2020).  

Komisja Europejska wskazała, że UE powinna przyjąć skoordynowane 

podejście do SI. Nadrzędnym celem jest wykorzystanie – w jak 

największym stopniu – szans stwarzanych przez sztuczną inteligencję. 

Komisja zakłada zwiększenie nakładów na rozwój SI, zwłaszcza wobec 

nakładów, które ponoszą inne bloki/państwa na świecie. Planuje 

wytworzyć taki ekosystem dla rozwoju sztucznej inteligencji, aby 

gospodarka UE stała się atrakcyjną, bezpieczną i dynamiczną siłą 

ekonomiczną ze sprawnie zarządzaną sferą danych (data-agile 

economy).  

                                                 
4 Definicje sztucznej inteligencji z dokumentów unijnych. “Artificial intelligence (AI) refers to 

systems that display intelligent behaviour by analysing their environment and taking actions – with 
some degree of autonomy – to achieve specific goals”. „AI is a collection of technologies that 
combine data, algorithms and computing power. Advances in computing and the increasing 
availability of data are therefore key drivers of the current upsurge of AI.” (KE 2020:2). “While AI 
can do much good, including by making products and processes safer, it can also do harm. This 
harm might be both material (safety and health of individuals, including loss of life, damage to 
property) and immaterial (loss of privacy, limitations to the right of freedom of expression, human 
dignity, discrimination for instance in access to employment), and can relate to a wide variety of 
risks. A regulatory framework should concentrate on how to minimise the various risks of potential 
harm, in particular the most significant ones” (KE 2020:11). 
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Według Komisji Europejskiej państwa członkowskie uznały sztuczną 

inteligencję za jedną z ważniejszych kwestii w swoich planach działań i 

gotowe są do współpracy, by Europa pozostała konkurencyjna w sferze SI 

(wymaga to dalszych inwestycji), nikt nie zostanie pominięty w cyfrowej 

transformacji (m.in. wobec zagrożeń spowodowanych przez SI w sferze 

miejsc pracy), by zastosowanie nowych technologii opierało się na 

wartościach (KE 2018:2).  

Porozumienie partnerów społecznych wokół digitalizacji 

Europejscy partnerzy społeczni z grona pracodawców i związków 

zawodowych5 mają głęboką świadomość zmian zachodzących w 

gospodarce na skutek transformacji cyfrowej, związanych z 

wprowadzaniem nowych technologii. W ostatnich latach negocjacje w 

tym zakresie prowadzone były w ramach szóstego wieloletniego 

programu pracy (2019–2021). Efekty ich pracy znalazły się w 

porozumieniu6 „European Framework Agreement on Digitalization”, 

podpisanym podczas Trójstronnego Szczytu Społecznego7 (23.06.2020). 

Partnerzy wskazują na szeroki wpływ technologii cyfrowych. Ma on 

miejsce w zakresie: 

 treści pracy (work content skills), 

 warunków pracy (warunki zatrudnienia, work-life balance), 

                                                 
5 BusinessEurope, SMEunited (The European Association of Craft, Small and Medium-Sized 

Enterprises), CEEP (the European Centre of Employers and Enterprises providing Public Services 
and Services of general interest), ETUC (The European Trade Union Confederation).  

6 European Social Partners Autonomous Framework Agreement on Digitalization, June 2020; 
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/reports_and_studies/2020-06-
22_agreement_on_digitalisation_-_with_signatures.pdf (dostęp: 12.09.2021). 

7 The Tripartite Social Summit. 
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 warunków pracy (otoczenie pracy, zdrowie, bezpieczeństwo),  

 relacji osobowe w pracy (work relations), 

 organizacji pracy.  

Raport podkreśla, że transformacja cyfrowa przynosi szereg szans 

rozwojowych. Mogą skorzystać na niej pracodawcy, pracownicy, a także 

osoby szukające pracy. Wyłaniają się bowiem nowe możliwości 

ułatwiające zdobycie zatrudnienia, zwiększenie produktywności 

zatrudnionych osób, osiągnięcie poprawy warunków pracy, budowanie 

nowej organizacji pracy, wypracowanie lepszych produktów i usług. 

Partnerzy społeczni są zdania, że jeśli zostaną wypracowane właściwe 

strategie reagowania na wyzwania, jakie pociąga za sobą transformacja 

cyfrowa, to w efekcie dojdzie do wzrostu zatrudnienia i zachowane 

zostaną miejsca pracy. Transformacja wywołuje jednak również szereg 

zagrożeń – dla pracowników, a także samych przedsiębiorstw.  

Elementem łagodzenia zagrożeń może stać się partnerskie 

współdziałanie pracodawców, pracowników i przedstawicieli 

pracowników. Wspólnie mogą oni sprawić, że nowe technologie w miejscu 

pracy będą wprowadzane w sposób konsensualny (consensual transition).  

Partnerzy społeczni sformułowali konkretne rekomendacje odnośnie do 

sposobu integrowania technologii cyfrowych w miejscach pracy. Otóż 

powinno być ono zorientowane na człowieka (human-oriented approach 

to integration of digital technology in the world of work). W jego ramach 

należy wspierać pracowników i rozszerzać ich produktywność.  
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Podkreślają także wymiar moralny transformacji. Ich zdaniem należy kłaść 

nacisk na warunki, w których wykonywana jest ludzka praca, w tym na 

przestrzeganie norm czasu pracy, adekwatne obciążenie obowiązkami, 

pozostawanie przy kulturze nieobwiniania w procesie szukania rozwiązań, 

zasadę stałej komunikacji między pracownikami i przełożonymi, wsparcie 

w wykonywaniu pracy. Ponadto pracownicy powinni mieć dostęp do 

informacji, w sytuacji gdy elementy sztucznej inteligencji wprowadzane są 

w różne procesy wykonywania pracy (np. rekrutacja, ewaluacja, 

promocja, zwolnienia), a także powinni móc liczyć na ludzką interwencję, 

gdy jest niezbędna.  

Niektóre technologie stwarzają zagrożenia dla ludzkiej godności (np. 

funkcjonowanie systemów monitoringu). Mogą one potencjalnie 

pogorszyć warunki pracy i dobrostan pracowników. Wyłania się tu kwestia 

natarczywego/nachalnego monitoringu (intrusive monitoring) oraz 

nadużyć w zarządzaniu danymi osobowymi.  
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Rysunek 1. Proces partnerstwa na rzecz digitalizacji 

 

Źródło: European Framework Agreement on Digitalization, 2020. 

Procesy zmian technologicznych w polskiej gospodarce 

Polska należy obecnie do krajów średnio rozwiniętych (np. w kategoriach 

PKB w przeliczeniu na mieszkańca). Ma to wiele źródeł. Historycznie 

jednym z powodów jest fakt, że Polska była swoistym late-comer w erze 

przemysłu i kapitalizmu – późno weszła w procesy kapitalistycznego 

rozwoju. Miało to wpływ na zapóźnienia w realizacji projektów 
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modernizacji technologicznej w gospodarce, ale i w zakresie organizacji 

pracy. Klasa przedsiębiorców dysponujących znaczącym kapitałem była 

nieliczna. Społeczeństwo w swojej masie nie generowało zbyt dużo 

nadwyżek kapitału, umożliwiających realizowanie znaczących inwestycji. 

Nie rozwijała się adekwatnie infrastruktura transportowa, ale również 

prawno-regulacyjna. Opóźniało to modernizację ekonomiczną. 

Przed II wojną światową Polska była wciąż krajem rolniczym (obrazował 

to odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie i zamieszkałej na wsi). 

Znaczące inwestycje były albo państwowe, albo zagraniczne. Po II wojnie 

światowej miała miejsce socjalistyczna modernizacja. Przyniosła one 

znaczne uprzemysłowienie, ale poziom rozwoju nie był wysoki w 

porównaniu z krajami Zachodu. W latach 70. XX w. nastąpiło 

przyspieszenie, ale w tym czasie istotną rolę odgrywały kredyty 

zagraniczne na zakupy technologii. Ówczesne państwo nie było w stanie 

ich spłacić, na skutek czego rosło zadłużenie, które nie zostało 

uregulowane.  

Modernizacja technologiczna po 1990 r.  

W tym okresie możemy mówić o kolejnym etapie modernizacji 

ekonomicznej. Tym razem miało to miejsce w warunkach gospodarki 

opartej na mechanizmach wolnorynkowych. Po okresie centralnie 

sterowanej gospodarki władze rozpoczęły transformację systemową. 

Początkiem były rządowe programy stabilizacji makroekonomicznej oraz 

wprowadzenia regulacji, które umożliwiały funkcjonowanie mechanizmów 

rynkowych, a także liberalizację w handlu zagranicznym, liberalizację 

wymiany walut, czy w napływie zagranicznych kapitałów itp. 
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W tym czasie głównym instrumentem modernizacji (zmiany 

technologicznej) była prywatyzacja największych firm, zwykle z udziałem 

kapitału zagranicznego. Po nabyciu własności inwestorzy zwykle lokowali 

znaczne środki w modernizację (zobowiązania do konkretnych liczbowo 

inwestycji były częścią tzw. pakietów prywatyzacyjnych, czyli porozumień 

rządu z konkretnymi inwestorami).   

Nieliczne przedsiębiorstwa pozostały w rękach państwa, jak np. firmy 

związane z przemysłem surowców, firmy paliwowe, energetyczne. 

Poddawane były stopniowej modernizacji technologicznej ze środków 

publicznych, do momentu częściowej prywatyzacji (np. Rafineria 

Gdańska, Petrochemia Płock). Ukształtował się także sektor 

przedsiębiorstw pozostających w rękach kapitału krajowego, część z nich 

z czasem przechodziła do sektora zagranicznego (np. Solaris Bus & 

Coach sp. z o.o.). 

Rezultaty modernizacji technologicznej 

Wprowadzane po 1990 r. zmiany technologiczne w większości firm były 

znaczące. Mimo to wciąż pozostaje dystans w zastosowaniu np. robotów. 

W Polsce w roku 2016 działały 32 roboty w przeliczeniu na 10 tys. 

pracowników, w 2019 r. – 46 roboty. Nie jest to jednak relatywnie dużo. 

Dla porównania w krajach sąsiednich zainstalowano znacznie więcej 

robotów: na Słowacji – 169, w Czechach – 147. Znacznie więcej robotów 

działa w Niemczech – 364 na tę samą liczbę zatrudnionych (Osiecki 

2021). Pięć największych rynków robotyzacji na świecie (Chiny, Japonia, 

Stany Zjednoczone Ameryki, Korea Płd. oraz Niemcy) obejmuje 73% 

wszystkich nowych instalacji robotów (IFR 2020).  
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Jest wiele czynników, które odpowiadają za niedorozwój technologiczny w 

naszym kraju. Powszechnie wiadomo, że w Polsce przeznacza się 

stosunkowo niskie nakłady na badania i rozwój. Dotyczy to zarówno firm 

w sektorze prywatnym, jak w sektorze publicznym. Istotne jest również to, 

że w gospodarce funkcjonuje dużo przedsiębiorstw, które z zasady nie 

wymagają silnego zaawansowania technologicznego, automatyzacji. 

Przynajmniej część badaczy podkreśla, że zapóźnienie technologiczne ma 

silne źródła kulturowe, a więc wynika ze wzorców postaw i relacji 

społecznych, tradycyjnie niskiego poziomu zaufania i trudności we 

wzajemnej współpracy. Ponadto istotnym czynnikiem wydają się być 

nieskuteczne działania władz na rzecz wytworzenia odpowiednich 

warunków prawno-regulacyjnych i programów publicznych (public policy), 

które stymulowałyby przedsiębiorców do inwestowania w technologie i 

innowacje. W drugim wypadku chodzi o zaprogramowanie i 

implementowanie Narodowego System Innowacji (National Innovation 

System, NIS). 
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Rysunek 2. Roboty w Polsce w różnych sektorach 

 

Źródło: FCA (2017). Smart Production and Industrial Relations in Poland. 

Lisbona: Fiat Chrysler Automobiles Group. 
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Rysunek 3. Liczba robotów w Polsce 

Źródło: Traczyk (2020). Robotyzacja przemysłu w Polsce i na świecie: 

bieg z przeszkodami. Magazyn Przemysłowy, 11; 

https://magazynprzemyslowy.pl/artykuly/robotyzacja-przemyslu-w-

polsce-i-na-swiecie-bieg-z-przeszkodami (dostęp: 20.02.2022). 

Wpływ automatyzacji na rynek pracy 

Według niektórych analiz Polska znajduje się w grupie państw, w których 

rynek pracy należy do najbardziej podatnych na szerokie zastosowanie 

automatyzacji, czyli w którym znaczna część miejsc pracy może zostać 

zastąpiona przez roboty czy zredukowana w wyniku zastosowania 

automatyki. Wynika to z faktu, że wiele stanowisk pracy, zwłaszcza w 

sektorze maszynowym i motoryzacyjnym, związanych jest z 
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wykonywaniem rutynowych czynności, które można w mniejszym lub 

większym stopniu łatwo zastąpić przez maszyny (np. montaż 

podzespołów) (Paliński 2016:16)8. 

Potwierdzają to również wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji 

Osób Dorosłych9 (PIAAC10). Okazuje się, że 20% miejsc pracy w Polsce 

obciążonych jest wysokim prawdopodobieństwem, że ulegnie 

automatyzacji, a dalsze 30% wyróżnia się wysokim 

prawdopodobieństwem tejże (OECD 2019:105). Powyższe wskaźniki są 

wyższe niż przeciętnie występujące w państwach OECD (wysokie 

prawdopodobieństwo automatyzacji dotyczy tam 14% miejsc pracy, ale 

np. w Norwegii tylko 6%). 

Strategia rządu z 2017 r. („Strategia odpowiedzialnego rozwoju”) 

podkreśla znaczenie technologii w polityce rozwoju/gospodarczej. Rząd 

spodziewa się „niekorzystnego oddziaływania rozwoju technologicznego 

na rynek pracy w kolejnych latach”. Dojdzie do zastępowania ludzkiej 

pracy przez systemy robotyzacji i automatyzacji. Aby temu 

przeciwdziałać, władze zapowiadają wypracowywanie rozwiązań, które 

zminimalizują negatywne skutki automatyzacji na rynek pracy.  

Zgodnie ze strategią obecnego rządu, podstawą polityki 

rozwoju/gospodarczej jest czwarta rewolucja przemysłowa zakładająca 

oparcie gospodarki na rozwiązaniach cyfrowych (komunikacja między 

                                                 
8 Badania inspirowane ideą „drugiej ery maszyn” oceniają potencjał automatyzacji rynków 

pracy krajów członkowskich Unii Europejskiej. Wynika z nich, że 54% unijnego rynku pracy jest 
zagrożone automatyzacją w ciągu najbliższych dwóch dekad.  

9 Badanie zawiera m.in. pomiary biegłości w zakresie trzech umiejętności przetwarzania 
informacji: czytania, pisania, liczenia i rozwiązywania problemów w środowiskach bogatych w 
technologie.  

10 Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC). 
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maszynami, upowszechnienie cyfrowych procesów w zarządzaniu 

produktami i robotyzacją).  
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Rozdział II Stosunki pracy w Polsce – kontekst, struktury, 

rezultaty 

 Zarys historii polskich związków zawodowych  

 Stosunki pracy 

 Sytuacja w II Rzeczpospolitej (1918–1939) 

 Okres PRL. Zatargi 

Stosunki przemysłowe/pracy mają w Polsce określoną architekturę. 

Składają się na nią również takie składniki, jak m.in.:  

 system partnerstwa społecznego (rady dialogu społecznego na 

szczeblu krajowym i wojewódzkim; rady rynku pracy na szczeblu krajowym 

i powiatowym, lokalne partnerstwa wokół np. problematyki wykluczenia 

społecznego, aktywizacji zawodowej osób defaworyzowanych),  

 partycypacja pośrednia (związki zawodowe, rady pracowników, 

układy zbiorowe pracy),  

 partycypacja pracownicza w procesach zarządzania, 

współdecydowania (m.in. partycypacja bezpośrednia, udział 

przedstawicieli pracowników w pracy rad nadzorczych i zarządów). 

Pierwszy z wymienionych składników dotyczy systemu porozumień i 

negocjacji między rządem a reprezentatywnymi organizacjami związków 

zawodowych i reprezentatywnymi organizacjami pracodawców. System 

został ustanowiony w 1993 r., kiedy partnerzy dążyli do zawarcia paktów 

społecznych dotyczących problemów z obszaru polityk gospodarczych i 

społecznych, czyli zagadnień mających wpływ na rozwój gospodarczy 

oraz dobrostan pracowników. Zawarto w pełni jeden pakt w latach 1993–

1994, który dotyczył przede wszystkim mechanizmów prywatyzacji i 
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udziału pracowników w tym procesie. Uzgodniono wtedy m.in. zapisy 

mówiące o preferencjach dla pracowników przy nabywaniu akcji 

prywatyzowanych firm oraz zasady dotyczące prywatyzacji z udziałem 

pracowników. Ustalono także kwestie dotyczące powołania instytucji 

dialogu społecznego (Komisja Trójstronna). W następnych latach 

podejmowano kolejne próby zawarcia paktów, lecz nieskuteczne (Zybała 

2012:239).  

Pewne cząstkowe porozumienie zawarto w 2009 r. Najpierw związki 

zawodowe i organizacje pracodawców (członkowie ówczesnej 

Trójstronnej Komisji, obecnie Rady Dialogu Społecznego) zawarli na 

początku 2009 r. dwustronne ramowe porozumienie dotyczące koncepcji 

działań antykryzysowych w sytuacji rozprzestrzeniającego się kryzysu 

ekonomicznego na świecie. Porozumienie stało się później ramą dla 

wytworzenia przez rząd pakietu antykryzysowego.  

Ostatnie inicjatywy tego typu miały miejsce we wrześniu 2020 r. i na 

początku 2021 r. W pierwszym wypadku pracodawcy i związki zawodowe 

rozpoczęły negocjacje dotyczące rządowego projektu regulacji pracy 

zdalnej w kodeksie pracy, co ma związek z pandemią. Rozmowy 

dwustronne nie przyniosły konsensusu. Związkowcy nie zgadzali się m.in. 

na to, aby praca zdalna była wykonywana w pełnym wymiarze czasu 

pracy. Uznali to za zbyt duże obciążenie psychiczne dla pracowników. 

Różnice dotyczyły również odpowiedzialności za bezpieczeństwo w 

trakcie pracy zdalnej, miejsca wykonywania tej pracy, pokrywania 

kosztów wykonywania pracy zdalnej itp. (Sobolak 2021). 
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W drugim przypadku rozmowy trójstronne miały dotyczyć wypracowania 

szerszych rozwiązań w zakresie dostosowania prawa pracy do 

współczesnych wyzwań gospodarki i rynku pracy, organizacji pracy 

uwzględniającej potrzeby pracodawców i pracowników oraz budowania 

klimatu zaufania i współpracy pomiędzy pracownikami i pracodawcami11. 

Partnerzy nie porozumieli się już na bardzo wstępnym etapie rozmów, 

kiedy wysuwano zagadnienia do negocjacji i omawiano kwestie 

organizacyjne12. Związki zawodowe uznały, że rząd planuje jednak 

jednostronnie wprowadzić określone rozwiązania i 24 maja 2021 r. 

wyraziły oburzenie z tego powodu13.  

Za cząstkowe porozumienie można uznać umowę rządu z jedną z central 

związkowych z maja 2021 r. Dotyczy ona trybu likwidacji wydobycia węgla 

kamiennego na potrzeby produkcji energii elektrycznego do końca 2049 

r. Na początku 2021 r. rozpoczęto rozmowy w tym zakresie14. Uzgodniono 

pakiet osłon socjalnych dla pracowników z likwidowanych kopalń 

(przewidziano m.in. urlopy górnicze, jednorazowe odprawy). 

Ponadto partnerzy, również dwustronnie, wydali oświadczenia na 

początku 2020 r. po wybuchu pandemii koronawirusa (18 marca 2020)15. 

-------------- 

                                                 
11 http://fzz.org.pl/posiedzenie-zespolu-rady-dialogu-spolecznego-ds-prawa-pracy-2/ 

(dostęp:12.11.2021 ). 
12 https://www.prawo.pl/kadry/pakt-spoleczny-propozycje-pracodawcow-i-

zwiazkowcow,504622.html (dostęp: 12.11.2021). 
13 https://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/jestesmy-oburzeni-stanowisko-trzech-central-

zwiazkowych (dostęp: 12.11.2021). 
14 Umowa społeczna dla górnictwa podpisana, 28.05.2021; https://www.gov.pl/web/aktywa-

panstwowe/umowa-spoleczna-dla-gornictwa-podpisana (dostęp: 12.11.2021). 
15 https://www.etuc.org/sites/default/files/page/file/2020-

03/Joint%20letter%20of%20Polish%20Social%20Partners%20to%20Prime%20Minister%20Re%20C
OVID-19.pdf (dostęp: 12.11.2021). 
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 Drugi element stosunków przemysłowych dotyczy roli związków 

zawodowych, w tym układów zbiorowych pracy. W Polsce, podobnie jak w 

innych krajach Europy Środkowej, widoczny jest niski i wciąż obniżający 

się poziom uzwiązkowienia. Poziom zorganizowania po stronie 

pracodawców również jest dość słaby, a ponadto występuje silne 

rozdrobnienie organizacji (działa ich ok. 400) (GUS 2019).  

Zasięg układów zbiorowych pracy również nie jest zbyt duży, zarówno na 

szczeblu branżowym, jak i na szczeblu zakładów pracy. Wśród przyczyn 

niewielkiego zakresu układów można wymienić przyczyny zarówno 

kulturowe (niechęć do porozumień, niski poziom zaufania), jak i 

strukturalne (niedopasowanie organizacji związków zawodowych i 

pracodawców do procedowania układów) oraz ekonomiczne 

(pracodawcy za korzystniejszą sytuację uważają brak układów). 

Powodem – jak to określają eksperci  „zapaści układowej” – są 

niekorzystne rozwiązania prawne, ale przede wszystkim niska jakość 

dialogu społecznego między partnerami społecznymi (Czarzasty, 

Surdykowska 2020:28). 

Niewielki zakres układów widoczny jest nawet w sektorze publicznym. 

Objętych jest nimi tylko ok. 200 tys. pracowników sektora publicznego (na 

ponad 600 tys. zatrudnionych). Na przestrzeni ostatnich lat zawarto 174 

układów, ale tylko 61 obowiązywało w 2020 r. (Czarzasty, Surdykowska 

2020:28). 
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W 1990 r. związki zrzeszały ok. 20–30% pracujących, ale systematycznie 

spadał poziom uzwiązkowienia16. Według badań przeprowadzonych w 

ramach jednego z projektów, w 2018 r. do związków zależało 11% 

pracujących (10% kobiet i 11% mężczyzn). Wśród młodych ludzi (18–34 

lat) do związków należy 11,2% pracujących (Matysiak et al. 2019:14). 

Według innego badania z 2019 r. do związków należało 13% ogółu 

badanych pracowników najemnych (6% dorosłych Polaków) (CBOS 2019). 

Większość członków zrzeszonych jest w grupie trzech największych 

centrali związkowych. Największy odsetek członków związkowych pod 

względem struktury zawodowej mieści się w kategorii: „Technicy i inny 

średni personel, pielęgniarki, podoficerowie, policjanci” (25%), a także 

„Pracownicy administracyjno-biurowi, sekretarki, pracownicy poczty, 

recepcjoniści, telefoniści” i „Robotnicy wykwalifikowani i brygadziści 

zatrudnieni poza rolnictwem i leśnictwem” (po 20%) (CBOS 2019). 

Członkowie związków są najczęściej pracownikami sektora publicznego. 

Około jedna trzeciej badanych pracowników deklaruje, że w ich 

zakładach pracy działają związki zawodowe (35%), a ponad połowa 

pracuje w zakładach, w których nie istnieje organizacja związkowa (53%). 

Blisko 12% badanych nie wiedziało, czy w ich zakładzie działał związek 

zawodowy.  

Około 38% badanych pracowników pozytywnie oceniała działania 

związków w skali kraju, przy 21% negatywnie. Aż 41% badanych nie 

chciało odpowiadać na to pytanie. Badacze wskazali, że „wizerunek 

                                                 
16 Z kolei na Węgrzech nastąpił spadek z 63 do 17%, w Czechach – z 41 do 13%, na Słowacji – z 

57 do 9% (Ost 2009; Eurofound 2018). 
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związków zawodowych jest mało wyrazisty, a ich działalność niezbyt 

znana opinii publicznej”.  

Ponad jedna piąta (22%) ankietowanych uważało w 2019 r., że związki 

zawodowe są efektywne w ich zakładach, a załoga wiele im zawdzięcza, 

natomiast 45% badanych twierdzi, że związkowcy się starają, lecz ich 

działania są mało efektywne. Blisko jedna czwarta ankietowanych uważa, 

że nie widać efektów ich działań. Dla porównania w 2002 r. tylko 14% 

badanych uważało je za efektywne (CBOS 2019). 

Tabela 2. Przynależność do związków zawodowych w Hiszpanii, na Litwie, 

w Polsce, Rumunii, Serbii, Wielkiej Brytanii (w %) 

Hiszpania Litwa Polska Rumunia Serbia Wielka 

Brytania 

15,20 6,70 11,20  13,80 15,50  20,70 

Źródło: Matysiak et al. 2018:4.  

Tabela 3. Poziom uzwiązkowienia w grupach osób młodych (w %) 

 

Czy jest Pan/Pani członkiem/członkinią związku zawodowego? 

Odpowiedzi „tak”  

Wiek Litwa Polska Rumunia Serbia Hiszpania 
Wielka 

Brytania 

18–24 2 10,3 2,3 6,7 10,7 24,2 

25–34 7,1 14,8 14,9 10,7 22,7 29,1 



 
33 

 

Ogółem 6,7 11,2 13,8 15,5 15,2 20,7 

 

Źródło: Matysiak et al. 2018:14. 

Według badań przeprowadzonych w 2018 r. w Polsce, Rumunii, Serbii, 

Hiszpanii i na Litwie, ponad połowa respondentów uważa, że związki 

zawodowe mają zbyt mały wpływ na decyzje władz. Wśród 

najważniejszych kwestii związkowych na pierwszym miejscu w większości 

krajów objętych badaniem wymienia się walkę z rządem i pracodawcami 

o interesy pracownicze. Na tle pozostałych krajów polskie związki 

zawodowe wyróżnia oczekiwanie podejmowania działań na arenie 

międzynarodowej (KIGC 2017)17.  

Generalnym celem badania było poznanie oczekiwań społecznych wobec 

związków zawodowych w każdym z badanych krajów (Litwa, Polska, 

Rumunia, Serbia, Hiszpania, Wielka Brytania). Badanie przeprowadzono w 

ramach projektu „Future of Workplace Relations: Opportunities and 

Challenges for Trade Unions in Europe” (z Polski w projekcie uczestniczył 

OPZZ).  

Co ciekawe, związki zawodowe najkorzystniej wypadają w oczach 

młodych Polaków. Otóż 61% ankietowanych w wieku 18–24 lata i 46% w 

wieku 25–34 lata uważa, że ich obecna działalność jest wartościowa.  

Spadek poziomu uzwiązkowienia można uznać za skutek przynajmniej 

kilku trendów. Wśród nich można wymienić: 

                                                 
17 https://dialogkig.pl/wp-content/uploads/2020/02/PRACA-W-DOBIE-CZWARTEJ-REWOLUCJI-

PRZEMYSLOWEJ_2019_.pdf (dostęp: 22.11.2021). 
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 rozpadanie się znacznej części państwowych zakładów pracy, w 

których związki były tradycyjnie silne, 

 przekonanie panujące w społeczeństwie, że związki zawodowe 

ponoszą odpowiedzialność za koszty transformacji spadające na 

pracujących, zwłaszcza w latach 90. (wysokie bezrobocie, niska siła 

nabywcza płac), 

 niechęć pracodawców, właścicieli, menedżerów do związków 

zawodowych, postrzeganie ich jako rewindykacyjnych,  

 rosnący zasięg tzw. atypowych form zatrudnienia (pracujący w ten 

sposób nie mogli przystępować długo do związków zawodowych), 

 silne podziały w ruchu związkowym, w tym na tle politycznym 

(działają trzy duże centrale, a także wiele innych związków, które 

funkcjonują samodzielnie, najczęściej w skali poszczególnych zakładów), 

 generalna niechęć w społeczeństwie do zrzeszania się, niski poziom 

zaufania.   
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Rysunek 4. Deklarowane członkostwo w związkach zawodowych według 

daty przeprowadzenia badań (wśród dorosłych obywateli) (w%) 

 

Źródło: CBOS 2019:2. 

Zarys historii polskich związków zawodowych  

Obecne problemy ruchu związkowego mogą mieć głębokie historycznie 

korzenie. Otóż ruch związkowy w Polsce zaczął kształtować się dość 

późno, co wynikało z faktu, że Polska późno weszła w okres 

uprzemysłowienia (industrializacji) – dopiero w XIX w. W tym okresie kraj 

znajdował się pod zaborami, tj. pod kontrolą trzech sąsiadów.  

Duże zakłady przemysłowe były nieliczne i taka sytuacja utrzymywała się 

długo. Tym samym ruch pracowniczy również powstawał późno, a 

bardziej intensywnie zaczął się kształtować po rewolucji 1905 r., choć 

liczba organizacji była niewielka. W wyniku licznych protestów 

robotniczych władze zalegalizowały związki.  

W drugiej połowie XIX w. w ówczesnych stosunkach pracy uchodziło za 

oczywiste, że pracodawca posiadał nieograniczone władztwo i kontrolę 
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nad pracownikiem. Potwierdzało to prawo. Ustawa z 3 (13) czerwca 1886 

r. stanowiła (w zaborze rosyjskim): „Właściciele fabryk korzystają z 

wyłącznego, zupełnego, nieograniczonego przez żadną kontrolę prawa 

rozporządzania fabryką i rozporządzania co do sposobów produkcji " 

(Ihnatowicz 1971:22). W zaborze rosyjskim (obejmującym największą 

część polskiego społeczeństwa) później niż w innych państwach rozwinęło 

się ustawodawstwo ochronne pracy, co nastąpiło w drugiej połowie XIX w. 

(pierwsze regulacje z 1882 r. dotyczyły pracy małoletnich). W jego 

ramach powstała wówczas inspekcja fabryczna, jakkolwiek miała bardzo 

ograniczone rozmiary. W 1885 r. na jednego inspektora przypadało 1295 

zakładów przemysłowych (Kozłowski 2019:43). 

Do 1889 r. dzień roboczy w górnictwie wynosił 12 godzin, w rzeczywistości 

jednak pracowano po 14 i 16 godzin. Dopiero pod wpływem rosnącego 

sprzeciwu robotników wprowadzono pewne ograniczenia. Ograniczenie 

wyzysku – zwłaszcza kobiet i młodzieży – nastąpiło po dużych akcjach 

strajkowych w 1889 r. Ustawa z 1891 r. wprowadziła 6-godzinny dzień 

pracy dla młodocianych poniżej 16 lat, zabraniała też pracy nocnej 

kobiet. Mimo to np. górnośląscy przemysłowcy nie respektowali tych 

zarządzeń (Gradowski, Kołodziejczyk 1974:235). 

Dramatyczne realia pracy sprawiały, że dochodziło do okresowych 

buntów. Jeden z nich wybuchł w Łodzi w pierwszych dniach maja 1892 r. 

Głównym powodem protestu była brutalność tzw. dozoru fabrycznego 

(Kancewicz 1994). Jak pisze Elżbieta Kaczyńska, zarówno fabrykanci 

łódzcy, jak i dozór dotkliwie naruszali elementarną godność robotników, 
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źle odnosili się do nich18. Wiele przykładów znajdujemy również w 

literaturze pięknej (np. Ziemia obiecana). Sprawę komplikowało to, że 

tzw. majstrowie byli zwykle Niemcami. Strajkujący robotnicy fabryki 

Scheiblera wysunęli trzy postulaty: podwyżki płac, skrócenia dnia 

roboczego, a także ukrócenia brutalności dozoru wobec robotników-

Polaków (Kancewicz 1994:464).  

--------------- 

W 1889 r. powstał Związek Robotników Polskich działający do 1893 

(przyłączony do PPS), który oparty był na idei socjalistycznej. Jak pisał 

Stanisław Rychliński: „Związek Robotników Polskich przystąpił do 

organizowania ogólnorobotniczej ’kasy oporu’, jako wstępnego etapu 

przed powołaniem do życia ’trade-union‘ów’ w całym tego słowa 

znaczeniu” (Rychliński 1927). Kasy oporu nie rozwinęły się do znaczącego 

poziomu z powodu – jak pisał Ludwik Krzywicki „ucisku policyjnego”. 

Wykrycie aktywności i współpracy działaczy robotniczych zagrożone było 

więzieniem i zesłaniem na Syberię (Krzywicki 1906:7). W ramach Związku 

powstawały również kółka edukacyjne dla młodzieży, a także prowadzono 

działania edukacyjne, organizowano imprezy kulturalne wśród 

robotników.   

Związki zaczęły powstawać w wyniku, czy na fali, wrzenia rewolucyjnego 

roku 1905 (rewolucja w Rosji i reformy liberalne). Jakkolwiek – jak pisze 

Ryszard Kowalewski – „ich jeszcze prawie nie było, gdy doszło do wielu 

strajków w 1905 roku w Królestwie Polskim. Rodziły się dopiero inicjatywy, 

aby zorganizować robotników” (Kowalewski 1932). Jak pisze Rychliński: 

                                                 
18 Kaczyńska odwołuje się – naszym zdaniem – raczej do płac robotników Warszawy i Zagłębia 

Dąbrowskiego. Zob. Kalabiński 1978.  
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„Dopiero rewolucja 1905 roku stworzyła ruch zawodowy w pojęciu 

zachodnio-europejskim” (Rychliński 1927:11). Podobną cezurę uznał za 

właściwą ks. Antoni Szymański (1929:245). 

Ówczesne strajki przyniosły robotnikom korzyści, powszechne podwyżki 

płac i ogólną poprawę warunków pracy. Poza tym robotnicy wywalczyli 

prawo wywierania wpływu na dobór personelu fabrycznego. Fabrykanci 

nie mogli go dowolnie zmieniać, lecz po porozumieniu się z robotnikami. 

Powstające po 1905 r. związki przyjęły specyficzną taktykę, którą 

określano jako „taktykę zaczepną”. Jak pisze Kowalewski: „inaczej być nie 

mogło, niosła je fala wypadków. Związki te przypominały komitety 

strajkowe i dążyły w pierwszym rzędzie do formułowania żądań i potrzeb, 

które prawie zawsze odnosiły się tylko do podwyżki zarobków” 

(Kowalewski 1932:95). 

Od 1907 r. sytuacja nowo powstałych związków pogarszała się. Musiały 

się koncentrować na obronie uzyskanych niedawno korzyści Właściciele 

fabryk wychodzili z kontrofensywą. Rok 1907 rozpoczął się w Łodzi 

olbrzymim lokautem (tzw. polski Manchester), później także mniejszymi. 

Działacze radykalnych organizacji robotniczych nazywali ten rok rokiem 

ekonomicznej kontrrewolucji. Związki nie zdążyły się jeszcze dobrze 

zorganizować, a „już musiały wytężać wysiłki, tylko w celu obrony i 

utrzymania tych zdobyczy, które robotnikom udało się uzyskać w okresie 

przedzwiązkowym w roku 1905 i częściowo w roku 1906” (Kowalewski 

1932:96).  

Dużym problemem było to, że od początku związki były silnie podzielone 

na tle politycznym i ideowym, a także terytorialnym (w tym ostatnim 
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wypadku z uwagi na zabory). Odrębne nurty określano jako: 

socjaldemokratyczne (zakładane przez SDKPiL), bezpartyjne (tworzone 

przez PPS), tzw. związki polskie (chrześcijańskie), związki robotników 

żydowskich (zakładane przez „Bund”) (Szymański 1929:245). 

Zdaniem Rychlińskiego, związki osłabiały się także w wyniku 

wewnętrznych konfliktów. Dotykały je skutki strajków z lat 1907–1908. 

Właściciele ogłaszali lokauty, dochodziło również do represji policyjnych. 

Autor przytacza dane wskazujące, że 20 tzw. bezpartyjnych związków 

zostało zamkniętych. Aresztowano i osadzono w więzieniu członków 

zarządu związków robotników metalowych i włókienniczych. Aresztowano 

również wielu szeregowych członków (np. Związku Robotników 

Drzewnych). To samo miało miejsce w tzw. związkach polskich.   

Te organizacje, których władze nie rozwiązały, „pędziły żywot 

suchotniczy, liczba bowiem członków spadła mniej więcej do jednej 

dziesiątej z lat najsilniejszego rozwoju”. Dopiero w latach 1911–1913 

rozpoczyna się odbudowa ruchu zawodowego. 

Rychliński twierdzi również, że ruch związkowy osłabiło np. to, iż część PPS 

postawiła na walkę o niepodległość, w mniejszym stopniu na sprawy 

związkowe (frakcja rewolucyjna, czyli prawica PPS) (Rychliński 1927).  

--------------------- 

Od początków istnienia ruch związkowy uzależniony był od partii 

politycznych. Nie uzyskał samodzielności. Uważano bowiem, że tylko 

władza polityczna może ograniczyć nadużycia pracodawców.  

Krzywicki pisał w 1906 r. w książce Zakładajcie związki zawodowe, że 

strajki były narzędziem zmuszania pryncypałów i dozorców do 
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szanowania godności osobistej robotników (Krzywicki 1906:8). W innej 

książce również podkreślał znaczenie walki o godność pracownika jako 

jednego z głównych celów ruchu związkowego: „A w tej walce są cele 

dalsze oraz cele bliższe. Na dzisiaj chodzi nam o to, ażeby skrócić dzień 

roboczy, powiększyć jednocześnie rozmiary zarobku, uchronić robotników 

od samowoli pryncypałów i całej sfory ich pomocników”. Wskazywał 

również działania na rzecz poprawy warunków pracy (Krzywicki 1907:6). 

Jednocześnie władze nie zakończyły zupełnie policyjnych represji, w tym 

zatrzymań podczas strajków (Kozłowski 2019:42). Także właściciele fabryk 

usiłowali ograniczać działalność związkową. Twierdzili, iż nikt nie ma 

prawa interweniować w „wewnętrzne” sprawy kapitalistycznych 

przedsiębiorstw.  

Ryszard Gradowski i Ryszard Kołodziejczyk podają przykłady arbitralności 

pracodawców. Dotyczyły one m.in. utrzymywania surowych potrąceń i kar 

za najmniejsze, faktyczne, ale i rzekome uchybienia. Na przykład rębacz 

zarabiał dziennie 2,53 marki, tymczasem musiał płacić grzywnę w 

wysokości 3 marek za jakikolwiek przejaw niesubordynacji (pod koniec lat 

80. XIX w.). Kłótnia z przełożonym, kradzież lub „uporczywa niesforność" 

mogła kosztować 10 marek, a nawet utratę pracy (Gradowski, 

Kołodziejczyk 1974:233).  

W okresie międzywojennym utrzymały się silne podziały polityczne w 

ruchu związkowym. Po 1926 r. również władze rządowe tworzyły 

podporządkowane sobie związki. Niejednokrotnie dochodziło do silnych 

protestów i strajków, w tym krwawych19.  

                                                 
19 https://www.tygodnikprzeglad.pl/krwawe-strajki-ii-rp/ 
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Stosunki pracy 

Relacje między pracownikami i pracodawcami w Polsce mają raczej 

burzliwe dzieje. Wynika to z licznych, skomplikowanych uwarunkowań, w 

tym społecznych (duży dystans społeczny), kulturowych (kultura o silnej 

obecności cech hierarchiczno-fatalistycznych, a także cech romantyzmu 

politycznego), ekonomicznych (niedorozwój), umysłowych (niechęć do 

zracjonalizowanej analizy).  

Należy pamiętać, że relacje te kształtowały się w trudnych warunkach 

gospodarki niedorozwiniętej, zacofanej, w której długo dominowało 

rolnictwo. Początki kapitalizmu w Polsce charakteryzowało wysokie 

bezrobocie. Wielu mieszkańców – szybko biedniejącej w drugiej połowie 

XIX w. wsi – emigrowało do miast, gdzie jednak nie było odpowiednio 

wielu miejsc pracy. Pracodawcy nie musieli specjalnie zabiegać o 

pracowników. Stabilność zatrudnienia była przywilejem nielicznych 

zawodów w sektorze państwowym (kolejarze) oraz w sferze samorządu 

lokalnego (Kałwa 2006:308). 

Pracodawcy byli przyzwyczajeni, aby traktować robotników podobnie, jak 

dawni panowie traktowali chłopów. Obchodzili się z nimi zwykle źle, 

zwłaszcza nie ceniono pracowników bez kwalifikacji. Najwybitniejsi 

publicyści końca XIX w. i okresu późniejszego poświęcali temu tematowi 

liczne teksty, jak np. Aleksander Świętochowski, publicysta i pisarz, 

promotor pozytywizmu (1849–1938)20, który pisał, że praca dla tych, 

którzy uznawani byli za gorszych, oznaczała „obrożę na szyi, 

przykuwającą biedaka do kowadła lub kopyta” (Rudzki 1963:134). 

                                                 
20 Pisał: „Do szału upajamy się władzą, siłą, najbardziej pobudzającą do nadużyć” 

(Świętochowski 1936).  
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U wielu autorów opracowań historycznych czy tekstów publicystycznych 

dość często przewijają się uwagi, które dosadnie wyraziła Cecylia Plater-

Zyberkówna (1853–1920): „Nie znano u nas naprawdę innych stosunków 

prócz despotyzmu względem podwładnych”. To typ relacji, który 

wytworzył się w okresie, w którym właściciele ziemscy (tzw. panowie) 

uciskali i wyzyskiwali włościan (chłopów). Relacje oparte na równości 

utrzymywano tylko w stosunkach rodzinnych i sąsiedzkich (Plater-

Zyberkówna 1902:22).  

W Polsce XIX w. silnie zakorzenione były hierarchiczne (patriarchalne|) 

relacje między stronami stosunków pracy. Wielu autorów twierdzi, że 

wywodzą się one z tradycji szlacheckiego folwarku albo tradycji tzw. 

samowoli pańskiej (Jelski 1897–1898). To skutek m.in. długiego okresu 

niewolnictwa chłopów (pańszczyzny) trwającego w zaborze rosyjskim  

(największej części polskiego terytorium w XIX w.) do 1864 r.  

Stanisław Brzozowski (1878–1911), pisarz i publicysta, wskazywał, że ucisk 

pracowników bierze się ze szlacheckiej hegemonii. Podobne wnioski z 

analiz historyczno-socjologicznych wyciąga Janusz T. Hryniewicz (2004). 

Jego zdaniem źródeł stosunków pracy należy szukać w okresie 

formowania się i trwania folwarcznej kultury organizacyjnej. Jej ekspansja 

wpłynęła na archetypy zachowań pracowników i kierowników. Zdaniem 

Hryniewicza, styl kierowania folwarkiem można określić – za Rensisem 

Likertem – jako styl autokratyczno-opresyjny.  

Otóż po stronie właścicieli-kierowników widoczna jest postawa uznania 

nieskrępowanego zakresu swojej władzy wraz ze świadomością, że 

decyzje są nieograniczone żadnymi przepisami. Warstwy kierownicze 
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folwarku miały przekonanie, że chłopscy podwładni mają skłonności do 

złego, są leniwi, bierni i wrodzy. Skuteczny jest tylko nadzór (ostry i 

drobiazgowy) jako sposób skłonienia ich do wykonania poleceń.  

Natomiast druga strona – genealogicznie chłopska wytworzyła – jako 

reakcję – specyficzny etos. Jego podstawowym elementem stało 

wymuszone lub zinternalizowane posłuszeństwo. Towarzyszy mu brak 

poczucia odpowiedzialności, a także potrzeba uzyskania od przełożonego 

szczegółowych instrukcji w pracy21 czy nawet jego opieka poza pracą 

(Hryniewicz 2007:33).  

Na stosunki pracy nałożyły się także kultury baroku i romantyzmu. 

Sprawiły, że zachowania obu stron stosunków pracy (pracodawców i 

związków zawodowych) kształtowały się w specyficznym klimacie. 

Cechowała je skłonności do podwyższonego poziomu emocjonalności, 

czyli reagowania emocjami, a nie zracjonalizowaną oceną danej sytuacji. 

Zdolność do zachowań racjonalnych była osłabiana. Działo się to na 

skutek niewielkiego oddziaływania tzw. kartezjańskiego ideału 

kulturowego, który zachęca właśnie do racjonalnego myślenia. Barokowy 

romantyzm skłaniał bardziej do ekspresji emocjonalnej niż do umysłowej 

kalkulacji i planowania (Hryniewicz 2007:46). Oznacza to, że postawy 

społeczne pracowników i pracodawców pozostają pod istotnym wpływem 

czynników emocjonalnych, które mogą dominować nad czynnikami 

poznawczymi.  

Hryniewicz pisze: „Nieprzewidywalność zarządzania folwarkiem sprawiała, 

że świat instytucji jawił się pracownikom jako opresyjny i chaotyczny, w 

                                                 
21 Niemal 65% respondentów woli kierownika, który dokładnie powie, co należy zrobić, i nie 

będzie wymagał ujawnienia własnych opinii (Hryniewicz 2007:136).  
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którym dotrzymanie umowy nie jest pewne, a uniknięcie kary zależy od 

dobrego humoru szefa folwarku albo od szczęścia. Jednocześnie bez 

wyraźnego powodu można doświadczyć dolegliwej kary nałożonej z 

powodu złego nastroju osoby obdarzonej władzą” (Hryniewicz 2007:35). 

II Rzeczpospolita 

W okresie międzywojennym (II RP) w gospodarce panowały napięte 

stosunki pracy. Był to efekt wielu czynników, w tym – poza wyżej 

wymienionymi – długo utrzymującego się wysokiego bezrobocia. Znaczna 

liczba mieszkańców pozostawała bez pracy, na skutek słabo rozwiniętego 

przemysłu, a także przeludnienia na wsiach. Wielu mieszkańców wsi 

emigrowało do miast, gdzie również nie było zbyt dużo pracy.  

Klasa robotnicza była liczebnie dość słaba. Około 1927 r. robotnicy 

pracujący poza rolnictwem stanowili 17,7% ludności (wraz z robotnikami 

rolnymi – 28,5%). Z kolei w Niemczech w tym czasie robotnicy stanowili 

52,3% ludności (z tego 6,5% to robotnicy rolni) (Landau 1957). W 1929 r. 

w wielkim i średnim przemyśle pracowało 923 tys. robotników, a w końcu 

1932 ich liczba spadła do 478 tys., co było skutkiem oddziaływania 

wielkiego kryzysu gospodarczego (Krahelska 1934:18). Jednocześnie w 

przemyśle trwała automatyzacja, która prowadziła do ograniczeń w 

liczbie miejsc pracy. Do sposobu jej wprowadzania zastrzeżenia mieli 

inspektorzy pracy. Władysław Landau pisał (cytowany przez Krahelską), 

że automatyzacji towarzyszyło przyśpieszanie biegu maszyn, skracanie 

odpoczynków, wprowadzanie zasad akordu (premiowanie). Wskazywał na 

zmuszanie pracowników do „(…) niewolniczego poddania się biegowi 

maszyn i taśm”. Dodawał, że racjonalizacja produkcji następowała, ale 
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„bez brania pod uwagę czynnika ludzkiego, sił i zdrowia pracownika”. W 

rezultacie dochodziło do wzrostu liczby wypadków (Krahelska 1934:21)22.  

Halina Krahelska, pracowniczka Inspekcji Pracy, a przy tym wiceprezes tej 

instytucji w latach 1927–1931, wskazywała również na powszechne 

ignorowanie regulacji dotyczących 8-godzinnego dnia pracy. „W latach 

1925 i 1926 spisywaliśmy o tym setki protokołów, przy czym stosunek 

przemysłowców bywał nierzadko wręcz cyniczny”. Zbadała, że jesienią 

1926 r. w wielkich zakładach włókienniczych w Łodzi i okolicach 

przedłużano dzień pracy do 10, 12, a nawet 16 godzin dziennie. „W 

niektórych fabrykach administracja nie zadawała sobie nawet fatygi 

maskowania tego stanu rzeczy: na pytanie, jak pracują zmiany, 

odpowiadał zarządzający zakładem: »po 12 godzin«” (Krahelska 1934:6). 

Sytuację pracowników pogarszało niedopasowanie kwalifikacji 

zawodowych (niskie kwalifikacje), w tym kompetencji społecznych, co 

owocowało brakiem zdolności do obrony własnych interesów. Dlatego 

klasa robotnicza była słabo zorganizowana. Zawodu uczyli się zwykle w 

samej fabryce od przełożonego. Tylko kilkanaście procent robotników 

ukończyła szkoły zawodowe (Żarnowski 1968:44). Jak pisze Landau, płace 

były tak niskie, że pracodawcom nie opłacało się poprawianie warunków 

pracy. „Na Zachodzie racjonalizacji pracy towarzyszy modernizacja 

urządzeń fabrycznych, polepszenie warunków pracy i płacy, u nas zaś na 

to »nie ma pieniędzy«”(Landau 1927:44). 

-------------- 

                                                 
22 Krahelska pisała o szybkim wzroście liczby wypadków w 1928 r. O ile w 1924 r. doszło do 11 

097 wypadków na ogólną liczbę 718 991 zatrudnionych robotników, to w 1927 r. było 27 806 
wypadków przy liczbie robotników 1 235 674 (Krahelska 1927:6). 
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 Ekstremalnym przykładem złych relacji w zakładach pracy był przypadek 

zabójstwa dyrektora jednego z największych zakładów przemysłowych w 

Polsce (Korczyński 2016). Otóż Julian Blachowski, urzędnik zakładów w 

Żyrardowie, zastrzelił w 1932 r. ich dyrektora Gastona Koehlera-Badina. 

Sprawca23 uzasadniał zabójstwo chęcią zemsty za krzywdy towarzyszy-

robotników. Podczas procesu sądowego ujawniono rażące przykłady 

krzywdzenia pracowników, nadużywania przez przełożonych władzy nad 

nimi. Wręcz terroryzowanie. Jedna z gazet dała tytuł „Żyrardów piekłem 

dla polskiego robotnika” (Nowy Kurjer 1934). 

Zdarzeniu duży artykuł poświęciła Irena Krzywicka (1899–1994), znana 

feministka, pisarka i publicystka (Krzywicka 1932). Wskazywała, że złe 

relacje między pracodawcami i pracownikami są dość powszechne, czy to 

w fabrykach, czy instytucjach publicznych itp.24 Stwierdziła, że ma miejsce 

„nieszanowanie pracy człowieka, wieczne niezadowolenie z osiągniętych 

przez niego wyników, deprecjonowanie go w jego własnych oczach i w 

oczach współtowarzyszy”.  

Uznała, że pracownicy postawieni są wobec „niepewność jutra” ze 

względu na ciągłe groźby wyrzucenia z pracy, „dawanie pracy jak z łaski”. 

Ponadto lekceważone są ambicje i aspiracje osobiste pracowników, jako 

ostatni czynnik natomiast wymienia „głodowe płace”, podkreślając, że 

kluczowy jest brak szacunku dla pracownika i jego pracy. Dodaje: „Buta 

pracodawcy, który sobie poczytuje za przyjemne prawo nie tylko żądać 

maksymalnej pracy za minimalne wynagrodzenie, ale sponiewierać 

                                                 
23  Popularny tygodnik kryminalno-sądowy „Tajny Detektyw” nazwał go „Mścicielem z 

Żyrardowa”. 
24 http://retropress.pl/wiadomosci-literackie/proces-blachowskiego/ 
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podwładnego, odebrać mu wiarę w siebie, w swoją ważność i 

potrzebność.” 

Również Paweł Hulka-Laskowski (1881–1946), znany przedwojenny 

publicysta, poświęcił duży artykuł sytuacji w Żyrardowie w 

„Wiadomościach Literackich” (Hulka-Laskowski 1932). Autor pisze m.in. o 

relacjach między przełożonymi (majstrami, nadzorcami), pracodawcami 

a pracownikami. Podejmował ten temat również w obszernej książce pt. 

Mój Żyrardów. Z dziejów polskiego miasta i z życia pisarza (1934).  

Wiele zastrzeżeń odnośnie do atmosfery pracy wnosiła wspomniana już 

Halina Krahelska25 (Kozłowski 2014). Dostrzegała problem w sferze relacji 

przełożonych z podwładnymi. Podkreślała, że niektóre kręgi społeczne 

podtrzymują fikcję „o poprawnych stosunkach pracy, przestrzeganiu 

ustawodawstwa społecznego, wysokich świadczeniach dla robotników” 

(Krahelska 1934). Według niej jest „bagatelizowany czynnik ludzki w 

produkcji, a maszyna ceniona wyżej niż człowiek pracy”. Dodawała, że 

pracodawca mógł mieć w „(…) miejsce każdego wydalonego, 

okaleczonego lub zabitego robotnika stu: tańszych, pokorniejszych, 

jeszcze bardziej gorliwych i bezbronnych!... Oto prawda o dzisiejszych 

stosunkach pracy w Polsce” (Krahelska 1934:36). 

Krahelska wskazywała na różne typy postaw wśród pracodawców. Jej 

zdaniem, przemysłowiec i pracodawca to najczęściej osoby zasadniczo 

niechętne organizacjom zawodowym robotniczym, łamiące tzw. 

ustawodawstwo fabryczne, w tym ustawę o 8-godzinnym czasie pracy.  

                                                 
25 Autorka wielu opracowań o sytuacji pracowników, głównie w zakresie bezpieczeństwa, ale 

nie tylko, np. Łódzki przemysł włókienniczy a ustawodawstwo pracy (1927), Praca kobiet w 
przemyśle włókienniczym, Ze wspomnień inspektora pracy. 
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Obraz traktowania pracowników przez przełożonych Krahelska 

przedstawiała w utworach prozatorskich. Stworzyła wizerunek fikcyjnej 

fabryki „Szpilka” (Polski strajk, 1937). Cenzura przez długi czas blokowała 

wydanie tej książki, chociaż z pierwotnego tekstu wykreślono znaczne 

fragmenty. Po publikacji wytoczono autorce proces karny. Uznano 

bowiem, że obraziła policję i władzę. Ukarana została grzywną (Kozłowski 

2014). 

Stosunki pracy znalazły odzwierciedlenie także w pamiętnikach 

bezrobotnych, zebranych przez Instytut Gospodarstwa Społecznego i 

wydanych w 1933 r. (Krzywicki 1933).  Tkacz z Łodzi (autor pamiętnika nr 

22) pisze o pogardzie dla pracy fizycznej w Polsce: „W  Polsce społecznej 

musi zginąć poczucie wyższości  stanowej, zawodowej  i  pogarda dla 

pracy  fizycznej, a musi być wzięta pod uwagę tylko zdolność, poczucie  

obowiązku,  podział  pracy i potrzeby społeczne” (Krzywicki 1933:237). 

Inny robotnik pisze: „Prawdziwa praca nie ma uznania. Wszędzie brak 

szacunku szczerego dla pracy” (Krzywicki 1933:146). 

W literaturze pięknej istnieje wiele obrazów konfrontacyjnych, 

niezhumanizowanych relacji między przełożonymi, pracodawcami a 

pracownikami (Notkowski 1999:59). Łatwo to znaleźć w utworach 

Władysława Reymonta, np. Ziemia obiecana, w powieściach Juliusza 

Kadena-Bandrowskiego, np. Czarne skrzydła. Podobnie w prasie.  

 Okres PRL. Zatargi  

Po 1945 r. i zdobyciu władzy przez komunistów stosunki pracy 

kształtowały się inaczej. Formalnie doszło do ustanowienia władzy 

robotników i chłopów (tzw. dyktatura proletariatu). Rządzący deklarowali, 
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że sprawują władzę w imieniu robotników i chłopów, klas wcześniej 

defaworyzowanych. Opierali się wszak na marksistowskiej ideologii, która 

obiecywała wyzwolenie z kapitalistycznego wyzysku i podporządkowania 

robotników. Szereg opinii i badań wskazuje jednak, że pozostało wiele 

cech charakterystycznych dla stosunków między przełożonymi a 

podwładnymi, które były widoczne w poprzednich okresach.  

Badanie z 1961 r. zrealizowane w 15 wielkich liczebnie zakładach pracy 

wskazują na znaczną skalę tzw. zatargów między robotnikami a 

majstrami. Potwierdziło je 36,4% robotników sektora bawełnianego, 

35,2% – sektora skórzanego oraz 58% – przemysłu elektrycznego i 61,4% 

– przemysłu maszynowego. Jako ich przyczynę wskazywano najczęściej 

zły stosunek majstrów do robotników (od 41,6% w przemyśle 

bawełnianym do 60% w przemyśle elektrycznym) (Wesołowski 1978)26.  

Z kolei Henryk Słabek powołuje się na badania z lat 60. XX w., które 

potwierdzają silne antagonizmy na linii: inteligencja techniczna i 

kierownicy a reszta załogi (robotnicy, dozór, mistrzowie). Inżynierowie 

faktycznie kierowali pracą robotników, co wynikało m.in. ze słabego 

przygotowania zawodowego mistrzów, którzy formalnie byli ich 

bezpośrednimi przełożonymi. Równocześnie inżynierowie formułowali 

wiele zarzutów pod adresem robotników. Dotyczyły one nieumiejętności 

odczytywania dokumentacji, braku kreatywności czy ogólnej 

niesprawność w działaniu. Pracownicy administracyjni również 

                                                 
26 Badania zrealizowano w zakładach z przemysłu bawełnianego, skórzanego, maszynowego, 

elektrycznego, na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród robotników. Miało ono dostarczyć 
wiedzy o opiniach robotników na temat funkcjonowania przedsiębiorstw i pracy ich samych. 
Zebrano kilkanaście tysięcy ankiet z czterech sektorów przemysłu.  

 



 
50 

 

wypowiadali się niepochlebnie o robotnikach: „element o słabych 

kwalifikacjach. Nie mogą dać sobie rady z pracą. Tylko patrzą, ile 

zarobią. Jak jest okazja, to lubią popić" (Słabek 2003:117). Niektóre 

studia przypadku pokazują, że kierownicy byli traktowani jako „aparat 

ucisku” wobec pracowników fabrycznych.  

Istniały dość silne podziały między różnymi kategoriami zatrudnionych. 

Pracownicy „umysłowi” zwykle okazywali dystans wobec robotników. 

Słabek pisze: „Robotnik, chcąc (…) coś załatwić, występował zazwyczaj 

wobec urzędujących osób jako petent, czyli ktoś zależny i podrzędny, jako 

korzystający z cudzej łaski, a nie z należnej mu wymiany usług. W 

lekceważeniu czy zniewadze robotnika m.in. tkwiło źródło zatargów 

między nim a pracownikami biurowo-administracyjnymi, które 

przeradzały się niejednokrotnie w obustronną głęboką niechęć” (Słabek 

2003). W Hucie Warszawa na „umysłowych” robotnicy mówili ironicznie 

„inteligencja”, np. „inteligencja jedzie do pracy” (rozpoczynali pracę o 

siódmej), „inteligencja wychodzi z pracy...”. Biurowiec nosił miano 

„Watykanu”. Hutnicy Nowej Huty zwracali uwagę na maniery i obyczaje 

„pańskie” ze strony inżynierów. 

Znaczenie mogło mieć inne istotne zjawisko związane z pewnego rodzaju 

dualizmem – formalnymi i nieformalnymi strukturami zakładu. Chodzi o 

tzw. zakładowe kliki. Kliki działały w taki sposób, że szeregowi pracownicy 

pozostawali z poczuciem dość ograniczonego sprawstwa i możliwości 

wpływu na otoczenie pracy (Tymiński 2005). Badania nieformalnych 

praktyk w zakładach pracy na początku lat 70. XX w.  wskazywały, że 63% 

badanych potwierdzało istnienie rozbieżności między rzeczywistym a 

formalnie ustalonym sposobem działania (Krężelewski 1988:269). 
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Wpływało to na podmiotowość pracowniczą, np. w zakresie 

współdecydowania o podziale różnego typu nagród. Powstało także 

sporo prac, które dokumentowały dezintegrację stosunków społecznych w 

zakładzie pracy, co też mogło negatywnie wpływać na chęć 

praktykowania partycypacji po obu stronach stosunków pracy 

(Krężelewski 1988:278). Warto dodać, że w PRL-u ukazywały się publikacje 

będące wyrazem walki ówczesnych władz politycznych ze zjawiskiem klik 

(Daszkiewicz 1971). 
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Rozdział III Humanizacja pracy – wyzwanie w dobie automatyzacji 

 Humanizacja – dehumanizacja 

 Problematyka humanizacji pracy w Polsce 

 Fazy humanizacji  

 Przejawy dehumanizacji  

 Koszty dehumanizacji 

  

Humanizacja wydaje się zagadnieniem uniwersalnym. Problem ten 

analizują specjaliści od stosunków pracy, ale również analitycy różnych 

wymiarów życia publicznego. Wskazują zazwyczaj na określone kategorie 

zagrożeń zjawiskiem dehumanizacji w życiu człowieka. Mogą być one 

wywołane wieloma zjawiskami społeczno-ekonomicznymi. Viktor E. Frankl 

pisał, że system ekonomiczny tworzy zagrożenie dla ludzkiej godności. 

Może prowadzić bowiem do jej degradacji. „(…) w systemie 

ekonomicznym ostatnich dekad, większość pracujących ludzi zostało 

zamienionych w zwykłe narzędzia, zdegradowani aby stać się tylko 

narzędziami w życiu ekonomicznym. To nie była już praca, która była 

środkiem do celu, środkiem do życia, czy rzeczywiście chlebem do życia – 

to był raczej człowiek i jego życie, jego witalna energia, jego ‘siła ludzka’, 

która stała się tym środkiem do celu” (Frankl 2020:20). 

Humanizację można uznać za specyficzne podejście w analizie zjawisk 

społeczno-ekonomicznych. Jej podstawą czy punktem odniesienia jest 

afirmacja czy priorytetyzowanie godności człowieka w organizacji pracy i 

nie tylko. Najważniejszy jest tu człowiek, poszanowanie jego godności, 

podmiotowości, w tym wolności. Podejście to zakłada dążenie do 
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wprowadzenia tych czynników w praktyczny wymiar życia społecznego i 

ekonomicznego. 

W analizach problematyki humanizacji pracy zakłada się, że praca i jej 

atmosfera mają znaczący wpływ na jakość życia człowieka i to w różnych 

jego wymiarach. Z tego też płynie motywacja, aby zapewnić 

pracownikom takie środowisko pracy, w którym będą czuli, że realizują się 

jako ludzie czy – innymi słowy – realizują swoje człowieczeństwo (swoje 

najwyższe wartości i dążenia). Jednocześnie ma to wymiar praktyczny, 

ponieważ wytworzenie humanistycznego środowiska pracy przyczynia się 

do tego, że pracownicy mogą wykonywać pracę w sposób efektywny, 

czyli do zaistnienia sytuacji, w której potencjał pracowników zostaje w 

pełni wykorzystany. Generalnie autorzy wielu opracować zakładają, że 

podnoszenie poziomu humanizacji w sferze wykonywania i organizacji 

pracy sprzyja temu, że przedsiębiorstwa mogą sprawniej funkcjonować i 

osiągać lepsze efekty.  

Zdaniem Jacka Mirońskiego, podstawowym celem humanizacji pracy jest 

stworzenie takich warunków, w których pracownik będzie mógł 

harmonijnie łączyć wykonywaną przez siebie pracę ze swoimi dążeniami i 

szeroko rozumianymi potrzebami. Ma to doprowadzić do 

„uczłowieczenia” pracy, czyli stworzenia pracownikowi poczucia swobody 

wyboru celów i sposobów realizacji jego pracy. Innymi słowy, 

humanizowanie pracy ma na celu stworzenie pracownikowi warunków do 

fizycznego i osobowościowego rozwoju. Ma ułatwić mu także 

przezwyciężenie alienacji w pracy. Miroński uważa, że kluczową kwestią 

jest nie tyle humanizacja pracy, co raczej humanizacja organizacji pracy. 

Określa cztery płaszczyzny procesów humanizacyjnych pracy:  
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1. przebieg pracy (treść pracy, czas pracy), 

2. materialne środowisko pracy (fizyczne środowisko, przestrzeń pracy 

i wyposażenie), 

3. społeczne środowisko pracy (styl kierowania, partycypacja, klimat i 

kultura  organizacyjna),  

4. możliwości człowieka (umiejętności, potrzeby) (Miroński 2013: 96–

99). 

Humanizacja – dehumanizacja 

Procesem odwrotnym do humanizacji jest dehumanizacja. Zdaniem 

Mirońskiego przyczyn dehumanizacji należy szukać w mechanicznym 

postrzeganiu podwładnych, braku świadomości i zrozumienia problemów 

humanizacji oraz błędnej organizacji pracy i błędnym sposobie 

zarządzania (Miroński 2013:112). 

Wielu autorów badało czynniki dehumanizujące pracę. Wskazują oni 

często się na:  

 nieodpowiednie traktowanie podwładnych przez przełożonych, 

 złą organizację pracy, w tym nieergonomiczne stanowiska pracy – 

wymagające nienaturalnej pozycji ciała w trakcie wykonywania pracy, 

 brak systemów motywacji, zabijanie kreatywności, 

 brak możliwości realizowania się w pracy. 

Czynnikami dehumanizującymi pracę są warunki pracy wynikające z 

nadmiaru obowiązków, potęgujące stres, wywołujące dezorientację 

(utrudniającą pracownikowi ocenę rzeczywistości), alienację w 
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środowisku pracy, frustrację wynikającą z niemożności osiągnięcia 

zaplanowanych celów27. 

Funmilayo Yemi i W. Lasun wskazują, że do dehumanizacji dochodzi, gdy 

jedna grupa ludzi zaczyna postrzegać innych inaczej niż samych siebie. 

„To proces, w którym członkowie grupy są przekonani o niższości innej 

grupy poprzez subtelne albo otwarte akty/działania czy twierdzenia…” 

(Yemi, Lasun 2015:1). 

Z kolei według Roberta A. Barona i Deborah R. Richardson dehumanizacja 

ma miejsce, kiedy jednostka widzi inną osobę w negatywnym świetle, co 

prowadzi do przekonania, że osoba ta nie zasługuje na szacunek i 

życzliwość, którą przyznaje się sobie i innym. Tak, jak gdyby ta jednostka 

była porównywana do bycia nie-człowiekiem. Jako taka, dehumanizacja 

jest procesem psychologicznym, w ramach którego ludzie ukazywani są 

jako mniej ludzcy albo niewarci ludzkiego traktowania. Dehumanizacja 

zatem służy do moralnego wykluczenia jednostek z norm społeczeństwa 

(Yemi, Lasun 2015:1).  

Problematyka humanizacji wyłoniła się w latach 20. XX w., a podniósł ją 

nurt w nauce o zarządzaniu znany jako szkoła stosunków międzyludzkich 

(human relations), którego jednym z głównych twórców był Elton Mayo. W 

ramach tego nurtu zwrócono uwagę na nowe czynniki, które mają 

znaczenie w procesach efektywnego zarządzania – atmosferę w pracy, 

relacje podwładni – przełożony, poczucie zadowolenia i wspólnoty między 

pracującymi. Jak pisze Miroński, w nurcie tym dostrzeżono społeczny 

wymiar człowieka. „Dzięki temu, zamiast zwalczania grup nieformalnych 

                                                 
27 Encyklopedia Zarządzania: Czynniki dehumanizujące; 

https://mfiles.pl/pl/index.php/Humanizacja_pracy (dostęp: ). 
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w organizacjach, zaczęto wykorzystywać je do podniesienia sprawności i 

wydajności. Dostrzeżono rolę stosunków nieformalnych między 

kierownictwem i personelem. Na pracownika zaczęto patrzeć jako na 

generatora kreatywności, ale również jako na źródło oporu wobec zmian i 

jednostkę nieprzewidywalną” (Miroński 2013:102). 

Problematyka humanizacji pracy w Polsce 

Zagadnienie humanizacji w miejscu pracy jest w Polsce podnoszone 

stosunkowo często w popularnych publikacjach, natomiast rzadko w 

sposób systemowy. W środowisku akademickim dość silnie zaznaczyło 

swoją obecność m.in. dzięki kwartalnikowi „Humanizacja Pracy”, a także 

innym czasopismom naukowym. 

Danuta Walczak-Duraj wskazuje na stosunkowo niską efektywność działań 

na rzecz humanizacji w Polsce. Działania te były i są dość mocno uwikłane 

w konteksty ideologiczne. Cechowały się niskim poziomem spójności i co 

najważniejsze – osadzone były częściej w perspektywie jednostki niż grupy 

(wspólnoty). Dotyczyło to zarówno ideologii socjalistycznej, jak i obecnie 

ekonomii neoliberalnej (Walczak-Duraj 2013). Ponadto na procesy 

humanizowania pracy i stosunków pracy w Polsce wpływały dość 

uniwersalne przewartościowania w pojmowaniu pracy. Miały one miejsce 

na skutek globalizacji, a także oddziaływań kryzysów gospodarczych czy 

przemian systemowych (funkcjonowania gospodarki socjalistycznej, a 

później modelu rynkowego).   

Walczak-Duraj podkreśla znaczenie okresu po 1990 r., gdy w Polsce 

zaczęto realizować transformację systemową i wprowadzać reguły gry 

rynkowej w gospodarce. W sferze zarządzania koncentrowano się 
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wówczas przede wszystkim na rozwiązaniach instytucjonalno-prawnych. 

Natomiast nie doceniono znaczenia ugruntowania, a czasem i potrzeby 

rekonstrukcji określonych norm zachowań indywidualnych i grupowych. 

Jednym z powodów jest to, że jest to proces złożony, trudny, wymagający 

czasu i nie da się ̨ go sprowadzić do polityczno-marketingowych haseł.  

Z kolei Lesław H. Haber wskazuje, że tematyka humanizacji, inaczej niż w 

drugiej połowie XX w., nie znalazła uznania w oczach polityków, 

pracodawców, jak i samych pracowników. Nie stała się także częścią 

projektów „modernizacji” kultur organizacyjnych w miejscach pracy 

(Haber 2013). 

Zdaniem niektórych badaczy w analizach działalności gospodarczej 

okresu transformacji w Polsce w ogóle brakowało perspektywy etycznej, w 

tym kategorii sprawiedliwości społecznej czy analizy z perspektywy ładu 

aksjonormatywnego. Wielu autorów przyjmowało perspektywę wąsko 

pojętego ładu ekonomicznego. Wynikało to z tendencji do ulegania 

mitom w myśleniu o gospodarce i efektywności ekonomicznej. Mity te 

obejmują m.in.: 

 rzekomo nieprzezwyciężalny dylemat Arthura Okuna, który głosi, że 

decydenci muszą postawić albo na efektywność, albo równość, 

 zaniedbywanie zagadnienia podziału wytworzonych w gospodarce 

dóbr;  

 niedocenianie redystrybucyjnej funkcji państwa, 

 bezkrytyczną fascynację rynkiem (co obniża rangę myślenia o 

kwestiach społecznych), 
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 przyjęcie prymatu pierwotnej akumulacji kapitału (a to znosi 

priorytet realizacji sprawiedliwości społecznej) (Kowalik 1997:291–321; 

Galor, Goryńska-Bittner 2000: 84–85). 

Fazy humanizacji  

Walczak-Duraj wymienia podstawowe fazy w podejściu do analizy 

procesów humanizowania pracy w Polsce: 

1. Okres gospodarki socjalistycznej (1957–1970) – w tym czasie wiele 

ośrodków wykazuje duże zainteresowanie społecznymi problemami 

pracy, widoczna jest również ideologizacja podejścia do humanizacji. 

2. Okres gospodarki socjalistycznej (1971–1980) – ma miejsce wysokie 

zaangażowanie centralnych struktur partyjnych i politycznych w programy 

i działania humanizacyjne. Dochodzi do instytucjonalizacji i formalizacji 

tych działań. Z kolei uczeni do lat 80. XX w. polegali w swoich analizach 

przede wszystkim na koncepcji godności osoby ludzkiej i podmiotowości 

jednostki. Za punkt wyjście przyjmowali relacyjną koncepcję pracy jako 

najważniejszą formę aktywności jednostki. 

3. Okres gospodarki socjalistycznej (1981–1989) – bardzo burzliwy 

okres, w którym dochodzi do radykalnych rewindykacji ze strony załóg 

pracowniczych, z drugiej zaś strony dochodzi do zaniechania wszelkich 

działań́ humanizacyjnych specyficznych dla pierwszej fazy tego okresu, 

związanej z wprowadzeniem stanu wojennego w grudniu 1981 r.; po 1986 

r., zaczęto reaktywować – głównie ze względów politycznych – działania 

humanizacyjne związane z rozwojem demokracji przemysłowej i 
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autonomicznych grup pracy (grup partnerskich) o dużym zakresie 

autonomii zespołów pracowniczych28.  

4. Okres transformacji gospodarczej po 1990 r. – do połowy lat 90. 

widoczne były duże napięcia wśród załóg pracowniczych wywołane 

prywatyzacją, bezrobociem, pogarszaniem się sytuacji ekonomicznej 

wielu grup pracowniczych. W kolejnych latach, w związku z większą 

stabilizacją ekonomiczną, pojawił się nowy język do opisu procesów 

zarzadzania (m.in. kapitał ludzki, kultura organizacyjna itd.). Od lat 90. 

XX w. (co trwa do dzisiaj) zaczął się kształtować klimat sprzyjający 

podejmowaniu działań humanizujących, ale zazwyczaj traktowane są one 

w sposób instrumentalny. Zainicjowany został rozwój koncepcji 

zarzadzania wiedzą opartego na wzmocnieniu związków między 

jednostkami, grupami pracy i strukturami organizacyjnymi (Walczak-Duraj 

2013:14).  

5. Okres po 2008 r. – czas przewartościowania w pojmowaniu ładu 

ekonomicznego na skutek globalnego kryzysu gospodarczego, a także 

kryzysu zaufania świata pracy do świata kapitału. W tym okresie – 

pomimo trudnych okoliczności – inicjowane są działania humanizacyjne 

za pomocą̨ np. społeczności sieciowych, które mają szanse na realizację. 

Dochodzi do przedefiniowania wielu wymiarów sytuacji pracy według 

zasad humanistycznych. Uwzględniane są standardy podmiotowości i 

godności pracowniczej, standardy płacowe czy też związane z warunkami 

pracy i formami zatrudnienia (Walczak-Duraj 2013:12–13).  

                                                 
28 Z. Janowska (2021) ekstensywnie opisuje działania na rzecz humanizacji podejmowane w 

okresie PRL.  
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Walczak-Duraj za konieczne uznaje wypracowanie nowego paradygmatu 

organizacji pracy (Walczak-Duraj 2013:9–27). Powinien on nawiązywać do 

takich wymiarów ludzkiego życia, jak: tożsamość, komunikacja, lojalność, 

wartości intelektualne, kompetencje etyczne, wiedza, zaufanie, reputacja, 

kapitał społeczny. Nowe podejście może się wyłonić, gdy nastąpi:  

 ponowna waloryzacja pracy i jej społecznego wymiaru,  

 podwyższenie oczekiwań wobec świata biznesu w zakresie 

standardów społecznych i etycznych; mogą doprowadzić do tego 

sieciowe, krytyczne organizacje i grupy nacisku (watchdogs),  

 zintensyfikowanie ról, które pełnią interesariusze biznesu 

(stakeholders) działający w otoczeniu danych przedsiębiorstw, 

zwielokrotnienie ich wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstw, 

 odejście przez przedstawicieli świata kapitału od postrzegania 

pracy – jej kontekstu społecznego i instytucjonalnego – głównie w 

kategoriach marketingu komunikacyjnego. Oznacza to także odejście od 

postrzegania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR) 

głównie w kategoriach funkcji legitymizacyjno-marketingowej,  

 upowszechnienia krytyki neoliberalnych rozwiązań́, które znajdują 

się u podstaw ładu/systemu gospodarczego.  

------------- 

Zagadnienie humanizacji pracy w Polsce pozostawało na marginesie 

analiz społeczno-ekonomicznych. Czynnikiem, który mógł potencjalnie 

podnieść znaczenie tej problematyki, było nauczanie papieża Jana Pawła 

II, które obejmowało również zagadnienia związane z pracą. Generalnie 

spotykało się ono z zainteresowaniem badaczy, działaczy społecznych i 
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politycznych. Trudno natomiast ocenić wpływ tego nauczania na realne 

relacje w zakładach pracy. Mógł on być nikły, podobnie, jak za nikły 

można uznać wpływ innych treści nauczania papieża (nie podnosiły tych 

wątków nawet związki zawodowe nawiązujące do wypowiedzi Jana Pawła 

II, jak NSZZ „Solidarność”).  

Papież formułował wiele uwag na temat ludzkiej pracy i potrzeby 

humanizowania sposobu jej organizacji, m.in. w encyklikach Laborem 

exercens (Jan Pawel II, 1981) oraz Centesimus annus (1991). Pracę 

uznawał za klucz do tzw. kwestii społecznej, czyli ustanowienia 

sprawiedliwego porządku społecznego.  

Jan Paweł II pracę uznawał za powinność wobec innych (rodziny, narodu), 

ale również za drogę do zmieniania świata. Praca umożliwia człowiekowi 

przemianę. czyni go większym wewnętrznie, ubogaca. Praca ma wartość 

etyczną, a jej etyczność wyraża się nie tyle w stosunku jednostki do pracy, 

co do drugiego człowieka w sytuacji pracy (encyklika Centesimus annus). 

Pisał „(…) zawsze praca (...) w służbie człowieka (...), a nigdy więcej 

praca przeciw człowiekowi” (Jan Paweł II 1982). 

Papież podkreślał, że człowiek jest właściwym podmiotem pracy i 

godność pracy ludzkiej. Analizował rolę techniki. Uznawał, że może być 

ona sprzymierzeńcem człowieka, ale może także pracownika uczynić 

swoim niewolnikiem, jeśli będzie niewłaściwie pojmowana (Konopka 

2008:12–32).  

Pewne znaczenie mogły mieć również elementy nauczania społecznego 

Kościoła katolickiego i katolicka nauka społeczna (opiera się na 

modelu/idei społeczeństwa personalistycznego). W jej ramach 
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priorytetem jest podmiotowość człowieka pracy. Praca jest tu 

postrzegana jako sfera aktywności, która ma być pomocna w rozwoju 

podmiotowości człowieka, umożliwiać rozwój duchowy (Chojnacki 2011).  

Przejawy dehumanizacji  

Szereg badań i analiz wskazuje na występowanie w Polsce zjawisk, które 

można uznać za przejawy dehumanizacji. Janusz Hryniewicz pisze np. o 

wysokim koszcie psychicznym wykonywania pracy. Jest to czynnik 

osłabiający rozwój gospodarki w skali kraju. Ten koszt rozumie on jako 

ogół frustracji doświadczanych w miejscu pracy. Wywołują one 

dyskomfort psychiczny pracownika (koszt psychiczny), co powiększa 

straty jego energii psychicznej. W ten sposób mniej pozostaje na 

wykonywanie pracy i jej usprawnienie (Hryniewicz 2012b:90). Koszt 

psychiczny może powodować po stronie pracownika bierność 

intelektualną, rezygnację z innowacyjności i obniżenie jakości 

wykonywanej pracy. Pracownik zaczyna adaptować się do sytuacji w 

zakładzie, co wywołuje apatię i obniża jego aspiracje w zakresie 

zaspokojenia potrzeb (Hryniewicz 2007). 

Koszt psychiczny skorelowany jest z określonym stylem kierowania. Maleje 

przy demokratycznym stylu kierowania, zwiększa się wraz z natężeniem 

autokratycznego stylu kierowania (sprzyja nieufności wobec 

przełożonych, podwyższa stres i dyskomfort psychiczny)29 (Hryniewicz 

2007:64–104).   

                                                 
29 Encyklopedia Zarządzania: Dyskomfort; https://mfiles.pl/pl/index.php/Dyskomfort (dostęp: 

12.12. 2021 ). 
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Badania wskazują, że także mobbing jest zjawiskiem o znacznym 

rozmiarze. Kodeks pracy zawiera następującą definicję mobbingu: 

„działanie lub zachowanie dotyczące pracownika lub skierowane 

przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym 

nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę 

przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub 

ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu 

współpracowników”30.  

Badania CBOS wskazują, że niemal jedna piąta pracowników (19%) była 

szykanowana przez swoich przełożonych bądź współpracowników w ciągu 

ostatnich pięciu lat. W tym 5% pracowników doświadczało szykan często. 

Jednocześnie 28% pracowników przyznaje, że w ich miejscu pracy 

pracownicy byli szykanowani, w tym 8% często (CBOS 2014).  

Jak wynika z raportu Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2019 – mobbing, 

depresja, stres w miejscu pracy, przeprowadzonego przez koalicję 

„Bezpieczni w Pracy”, 46% pracowników biurowych, umysłowych oraz 

fizycznych przyznało, że padło ofiarą mobbingu w miejscu pracy (zob. 

rysunek 5). Co więcej, ponad połowa badanych zadeklarowała, że 

doświadczyła przemocy słownej w trakcie wykonywania obowiązków 

zawodowych, a 14% pracowników potwierdziło, że miało do czynienia z 

kwestią przemocy fizycznej w pracy (Koalicja Bezpieczni w Pracy 2019)31. 

Radosław Sojak za przykład nadużyć uznaje niepłacenie za nadgodzinny 

w sieciach handlowych; na dużą skalę proceder ten zaistniał w latach 

                                                 
30 Kodeks Pracy Art. 94 § 2, Dz.U. 2020 poz. 1320. 
31 Badanie zrealizowano wśród 1517 aktywnych zawodowo obywateli. 
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2004–2005. Według badań CBOS dotyczących łamania praw 

pracowniczych, w lutym 2003 r. 30% badanych skarżyło się na 

wymuszanie pracy w ramach nieodpłatnych nadgodzin, a w listopadzie 

2004 mówiło o tym 28% ankietowanych. Z kolei odpowiednio 21% i 19% 

badanych skarżyło się na pracę w nieprzepisowych warunkach. Sojak 

podsumowuje: „Dane te sugerowałyby, że mieliśmy do czynienia z 

sytuacją o charakterze systemowym” (Sojak 2008:136).  

Rysunek 5. Negatywne zjawiska psychospołeczne występujące w miejscu 

pracy 

 

   

Źródło: Koalicja Bezpieczni w Pracy 2020:7.  
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Koszty dehumanizacji  

Powyżej wskazałem na koszty ekonomiczne dyskomfortu psychicznego 

przy wykonywaniu pracy. Otóż wysoki koszt psychiczny pracy, a także 

zjawiska typu mobbing mogą mieć skutki w postaci tzw. anomii 

pracowniczej. Jej przejawem jest m.in. pozorowanie pracy, używanie 

mienia pracodawcy do celów prywatnych, wcześniejsze wychodzenie z 

pracy, załatwianie prywatnych spraw podczas godzin pracy, wynoszenie z 

miejsca pracy dobrego sprzętu biurowego i spisywanie go na straty w 

czasie remanentu, poświadczanie nieprawdy w raportach, analizach itp., 

co może doprowadzić zakład pracy do wymiernych strat finansowych. 

Bezpośrednią przyczyną anomii jest odczuwanie przez pracownika braku 

wartości i rozpadu norm moralnych w miejscu pracy. Pracownik uznaje, że 

nie wiążą go zobowiązania wobec zakładu pracy czy współpracowników. 

Wynika to – jak wskazują badania – głównie z poczucia niedocenienia 

pracownika przez pracodawcę (Maciejewska et al. 2019). 

Na podstawie analiz szacuje się, że problem ten może dotyczyć 

pracowników nawet u 78% pracodawców. Według badań 

przeprowadzonych przez organizację Pracodawcy RP – anomia stanowi 

główną barierę wzrostu wydajności i jakości pracy w Polsce. Anomia może 

być też jednym z powodów trudności w formowaniu etosów zawodowych 

w różnych profesjach i wynikającej z tego samokontroli pracowników 

(samokontroli, która pozwala odsunąć pokusę nienależnej korzyści). Anna 

Lewicka-Strzałecka definiuje etos grupy społecznej lub zawodowej jako 

akceptowany przez nią „styl życia, oparty na przyjętej hierarchii wartości”. 

Skłania on do postępowania zgodnie z interesem zbiorowym, oznacza 



 
66 

 

zdolność do powstrzymania się od działań egoistycznych, jednostronnych 

(Lewicka-Strzałecka 1999:27). Zdaniem badaczy z Pracodawcy RP, 

anomia jest pozostałością po okresie realnego socjalizmu. 
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Rozdział IV Ramy funkcjonowania systemu partycypacji 

 Partycypacja bezpośrednia – ramy pojęciowe 

 Postrzeganie partycypacji w środowisku organizacji 

związków zawodowych i organizacji pracodawców 

 Partycypacja bezpośrednia jako element systemu 

stosunków pracy 

 Trendy historyczne 

Partycypacja bezpośrednia w szerokim rozumieniu jest dużej mierze 

zjawiskiem spontanicznym. Ma miejsce między osobami w zakładzie 

pracy, które w danym czasie wykazują gotowość i chęć wejścia w 

określoną interakcję. Jej celem jest przeprowadzenie zwykle 

zaplanowanego wcześniej działania (często rutynowego). Natomiast w 

sensie ściślejszym partycypacja jest zjawiskiem inspirowanym przez 

przełożonych i polega na włączaniu podwładnych w podejmowanie 

określonych decyzji dotyczących miejsca pracy czy jej wykonywania.  

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy 

(Eurofound; nazywana także Fundacją Dublińską) przyjęła definicję 

zgodnie z którą bezpośrednia partycypacji oznacza, że przełożeni 

delegują indywidualnym podwładnym albo grupom podwładnym 

określone zadania do autonomicznego wykonania albo konsultują z nim 

określone decyzje. Podsumowując, w badaniu wyróżniono sześć form 

partycypacji: 

• konsultacje indywidualne typu „twarzą w twarz”, 

• konsultacje typu arms-length, 
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• stałe grupy konsultacyjne, 

• tymczasowe grupy konsultacyjne, 

• delegowanie zadań do autonomicznego wykonania indywidualnym 

pracownikom, 

• delegowanie zadań do autonomicznego wykonania grupom 

pracowników. 

Ponadto można postawić pytanie, na ile partycypacja bezpośrednia jest 

napędzana określonymi politykami publicznymi państwa. W różnych 

krajach dzieje się to w różnym stopniu. W Polsce władze publiczne nie 

wytworzyły ram regulacyjnych, które określałyby sposób praktykowania 

partycypacji w zarządzaniu, czyli w procesach decyzyjnych dotyczących 

danego zakładu pracy. W powyższym sensie partycypacja bezpośrednia 

nie została zinstytucjonalizowana, tak jak została zinstytucjonalizowana 

partycypacja pośrednia, a więc reprezentacja pracownicza w postaci rad 

pracowników czy związków zawodowych (Zybała 2019:18-21).  

Partycypacja nie miała wprost zdefiniowanego miejsca w debacie 

publicznej (agendzie publicznej). Rządzący nie podejmowali również 

istotnych pozalegislacyjnych działań na rzecz promocji partycypacji, np. 

w postaci konkretnych programów, które miałyby na celu wzmacnianie 

partycypacji bezpośredniej, czy innego określonego modelu zarządzania 

w przedsiębiorstwach i instytucjach.  

Natomiast istniały i istnieją nadal źródła, które sprzyjają klimatowi 

ogólnospołecznemu przychylnemu dla praktykowania partycypacji. Takim 

źródłem mogą być instytucje unijne, w tym Komisja Europejska, która 

wytwarza wiele przekazów kierowanych do partnerów społecznych, jak i 
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do szerokiej publiczności, podkreślających znaczenie różnego typu 

partycypacji. Na tej podstawie niektóre środowiska w Polsce mogły 

wzmacniać swoje przekonanie o wysokim znaczeniu DP. Mogły także 

kojarzyć partycypację z europejskim/unijnym modelem społecznym (jako 

wersja tzw. społecznej gospodarki rynkowej). Jest on znany choćby z 

retoryki części polityków czy ekspertów i urzędników.  

Katarzyna Skorupińska twierdzi, że działania Komisji Europejskiej miały 

duże znaczenie dla promocji partycypacji w Polsce. Komisja promowała 

ideę przyznania pracownikom większej swobody w wykonywaniu zadań w 

miejscach pracy, a także podnoszenia kwalifikacji pracowniczych oraz 

podnoszenia poziomu innowacyjności w gospodarce. (Skorupińska 

2013:331; 2015:182).  

Dzięki środkom Unii Europejskiej niektóre związki zawodowe i organizacje 

pracodawców realizowały pewne projekty, głównie 

diagnostyczne/analityczne, dotyczące zarządzania w podmiotach 

biznesowych (członkowie Rady Dialogu Społecznego32). Do pewnego 

stopnia promowały współdziałanie/dialog między podwładnymi i 

przełożonymi na poziomie przedsiębiorstw. Przykładem może być projekt 

finansowany ze środków unijnych, a realizowany przez organizację 

pracodawców (Business Centre Club) i organizację związkową (Forum 

Związków Zawodowych). Jego efektem były badania nad stanem 

partycypacji czy cech kultury organizacyjnej w firmach itp. Trudno jednak 

ocenić wpływ tego typu działań na praktykę zarządzania, w tym na skalę 

partycypacji.  

                                                 
32 Trójstronne ciało łączące przedstawicieli rządu, reprezentatywnych związków zawodowych i 

reprezentatywnych organizacji pracodawców. 
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Komisja Europejska od dawna postulowała różne formy partycypacji, w 

tym silniejsze upodmiotowienie pracowników i modernizację organizacji 

pracy. J. Summers i J. Hyman wskazują na zieloną księgę z 1975 r. pt. 

Employee Participation in Company Structure (COM [75] 150) (Summers, 

Hyman 2005:13). W 1997 r, Komisja opublikowała zieloną księgę pt. 

Partnership for a New Organisation of Work, w kolejnym roku – 

Modernising the Organisation of Work – A Positive Approach to Change. 

W 2000 r. Komisja Europejska wydała kolejny komunikat pt. Government 

Support Programmes for New Forms of Work Organisation33. Partycypacja 

była postrzegana jako sposób na poprawę warunków zatrudnienia oraz 

na wzrost konkurencyjności europejskich firm34.  

Zdaniem C. Gill i H. Krieger, poczatkowo Komisja Europejska kładła nacisk 

na pośrednią partycypację, co miało miejsce od początku lat 70., 

natomiast od początku lat 90. nacisk położono na partycypację 

bezpośrednią (Gill, Krieger 2000:110).  

Ponadto dyrektywa unijna z 1989 r. w sprawie bezpieczeństwa i zdrowia 

pracowników w miejscu pracy (89/391/EWG) przewiduje partycypację, a 

więc udział pracodawców i organizacji pracowniczych w programowaniu i 

wdrażaniu zasad ochrony pracowników. Ich działania mają odbywać się w 

oparciu o zasady „informowania, konsultacji i zrównoważonego 

uczestnictwa” w tych procesach.  

                                                 
33 EWON, 2001, New Firms  Of World Organisation. The Benefits and Impact on Performance. 

Thematic Paper Presented to DG Employment & Social  Affairs; 
http://www.newunionism.net/library/workplace%20democracy/EWON%20-
%20New%20Forms%20of%20Work%20Organisation%20-%20Benefits%20for%20Performance%20-
%202001.pdf (dostęp: 12.11.2021). 

34 Działania Komisji Europejskiej wspierające partycypację opisane są w: Eurofound 2015b:12. 
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Regulacje unijne z powyższej dyrektywy zalecają, aby zarządzający 

zakładami pracy kierowali się powyższymi zasadami partycypacji, i w tym 

duchu projektowali miejsca pracy i dostosowywali je do indywidualnych 

potrzeb pracowników. Chodzi tu o dostosowanie sprzętu roboczego, 

metod wykonywania zadań i realizowania produkcji. Szczególną uwagę 

kierownictwo powinno zwracać na to, aby łagodzić monotonność 

wykonywania pracy, zmniejszać jej negatywny wpływ na zdrowie, ale 

także dostosowywać do tempa postępu technicznego35.  

Komisja była zaangażowana w wiele przedsięwzięć, które miały służyć 

modernizacji organizacji pracy (modernisation of work organisation). 

Finansowała wiele przedsięwzięć badawczych i programowanych. Dużą 

rolę ogrywała tu Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia 

i Pracy (Eurofound). Wykonywała ona szereg badań i publikowała liczne 

opracowania. Wśród badań kluczowe było wspomniane powyżej badanie 

EPOC36, a także serie badań z cyklu sondaży firm (company survey). 

Komisja stymulowała debatę na ten temat, próbowała także budować 

nowe partnerstwo na rzecz bardziej produktywnych i partycypacyjnych 

form organizacji pracy (European Commission 1997). Komisja wzywała 

partnerów społecznych do zaangażowania na rzecz rozwijania 

partycypacji (European Commission 1998). Zainicjowała powstanie w 

marcu 1999 r. struktury European Work Organisation Network (EWON), 

której celem było rozwijanie nowych form organizacji pracy w krajach Unii 
                                                 
35 Dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy 

bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (89/391/EWG);  https://sip.lex.pl/akty-
prawne/dzienniki-UE/dyrektywa-89-391-ewg-w-sprawie-wprowadzenia-srodkow-w-celu-poprawy-
67427414 (dostęp:11.12.2021 ). 

36 
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_files/ewco/reports/TN0507TR01/TN0507TR
01.pdf (dostęp: 11.12.2021). 
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(EWON 2001; Pot at l.. 2017) i odchodzenie od takiej organizacji pracy, w 

której dominuje model Taylora, czyli rutynowego wykonywania 

odtwórczych, odgórnie zleconych zadań. Postulowała natomiast, by 

wykonywanie zadań opierać w coraz większym stopniu na pracy 

grupowej, w której ma miejsce samoorganizacja (EWON37 2001).  

Postrzeganie własności 

Na początku zaznaczyłem, że nie doszło do instytucjonalizacji 

partycypacji bezpośredniej. Wydaje się, że społeczeństwo jako takie nie 

wywierało dotąd presji na rządzących, aby wytworzyć regulacje w tym 

zakresie. Innymi słowy, kluczowe grupy społeczne nie inicjowały działań 

na rzecz BP. Można wymienić wiele przyczyn powyższego stanu rzeczy.  

Podstawowe znaczenie mają z pewnością modele mentalne dominujące 

wśród przedstawicieli wiodących podmiotów społeczno-ekonomicznych 

(współdefiniują tzw. kulturę ekonomiczną). Chodzi o modele, którymi się 

posługują, a które określają sposób postrzegania przez nich własności 

prywatnej w gospodarce (własność przedsiębiorstwa) czy rozumienie, 

czym jest własność.  

Modele mentalne wpływają na to, jak właściciele (w tym potencjalni 

właściciele) aktywów przedsiębiorstw reagują na myśl o możliwości 

wpływu osób trzecich (w tym pracowników) na decydowanie o pewnych 

aspektach własności (funkcjonowania) przedsiębiorstwa, czy właściciel 

akceptuje ideę, że pracownik może współdecydować o metodach 

wykorzystania mienia przedsiębiorstwa i jest w jakiejś mierze uprawniony 

do osiągania różnych pozamaterialnych korzyści wypływających z działań 

                                                 
37 DG Employment & Social Affairs. 
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wokół własności (np. prawo do satysfakcji, samorealizacji zawodowej). 

Wyłania się także kwestia postrzegania społecznej roli, jaką ma do 

odegrania własność prywatna i jakie zobowiązania wynikają z posiadania 

własności. To także kwestia, jak właściciel postrzega zobowiązania 

wypływające z posiadania czy rolę społeczną własności. 

Wydaje się, że ostatnich dekadach wszędzie rosła świadomość 

specyficznego zakorzenienia działalności ekonomicznej. Ale kwestią 

dyskusyjną jest, do jakiego stopnia miało to miejsce w Polsce i w innych 

państwach. 

Można założyć, że wpływ na postrzeganie własności mają modele 

mentalne, które wymienia np. Mary Douglas w swojej teorii. W przypadku 

Polski można wskazać na model fatalistyczno-hierarchiczny jako obecny 

wśród znacznej części społeczeństwa (Douglas 2021).   

Można zaryzykować hipotezę, że ten model wzmaga przekonanie o 

prawie właściciela do:  

 jednostronnego/arbitralnego decydowania w jego sprawach, w tym 

w zakresie sposobu organizacji pracy, 

 uzyskania totalnej kontroli nad składnikami przedsiębiorstwa. 

Innymi słowy, ma miejsce prymat prawa własności jako prawa do niczym 

nieskrępowanego decydowania o formach wykonywania pracy (Zybała 

2019). W tym modelu własność może być postrzegana jako czynnik 

dający przyzwolenie do wykluczania innych interesariuszy z czerpania z 

niej korzyści.  
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Warto także zaznaczyć, że model fatalistyczno-hierarchiczny wytwarza 

specyficzne postawy ogólno-życiowe, które wpływają na postrzeganie 

własności. Otóż grupy społeczne pozostające pod wpływem tego modelu 

mają skłonność do dość obronnej postawy ogólnożyciowej, postrzegania 

świata w kategoriach zagrożeń. W tym świetle własność może pełnić 

specyficzną rolę. Może jawić się ona w oczach jednostki/właściciela jako 

istotna forma zabezpieczenia życia/pozycji społecznej. W tym modelu 

mentalnym własność wyznacza skalę wolności, którą cieszy się jednostka, 

w tym skalę niezależności od innych (postrzeganych głównie przez 

pryzmat negatywnych cech).  

Wydaje się prawdopodobne, że podobne podejście do własności mogą 

mieć zarówno właściciele firm, jak i menedżerowie oraz sami pracownicy. 

Poniższe dane wskazują, że względnie mała grupa polskich pracowników 

uważa, że pracownicy powinni mieć wpływ na zarządzanie firmami, w 

których  są zatrudnieni. Według badań z 2016 r. tylko 11,2% pracowników 

„wykonawczych” (nie są przełożonymi dla nikogo) w wieku 18–30 lat 

twierdziło, że pracownicy powinni mieć taki wpływ (taki odsetek 

badanych odpowiedział na pytanie o wpływ na zarządzanie 

„zdecydowanie”, „raczej tak” odpowiedziało dalsze 35,7% badanych). Te 

wyniki kontrastują z wynikami badań wśród niemieckiej młodzieży. W 

Niemczech 40% badanych odpowiedziało na pytanie, czy pracownicy 

powinni mieć wpływ na zarządzanie firmy „zdecydowanie”, a 34,4% – że 

raczej powinno (Gardawski 2020:295). 

Powyższe podejście analityczne odwołujące się do modeli mentalnych 

wydaje się również skorelowane z bodźcami widocznymi w otoczeniu 

społeczno-ekonomicznym. Ich struktura nie skłania do uregulowania czy 
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promowania partycypacji jako właściwego sposobu zarządzania w 

miejscach pracy (społeczeństwo nie ceni inicjatyw w tym zakresie). W tym 

otoczeniu funkcjonuje wiele bodźców zniechęcających do zajmowania się 

partycypacją. 

Tabela 4. Postrzeganie własności ekonomicznej (aktywów 

ekonomicznych) 

Aspekt zjawiska 

własności w 

gospodarce 

(posiadanie 

przedsiębiorstw) 

Podejście  

liberalno-

konserwatywne 

Podejście  

lewicowo-

komunikariańskie 

Cel posiadania 

własności/aktywów 

ekonomicznych 

Maksymalizowanie 

długoterminowej 

wartości rynkowej 

aktywów. 

Akcjonariusze nie mają 

zobowiązań wobec 

otoczenia 

Akcjonariusze mają 

określone 

zobowiązania wobec 

otoczenia, w tym 

interesariuszy 

Poziom kontroli 

akcjonariuszy nad 

przedmiotem 

posiadania 

Dążenie do pełnej 

kontroli za pomocą 

systemów zarządczych, 

systemów motywacji, 

płac itp. 

  

Współdzielenie kontroli 

nad różnymi aspektami 

przedsiębiorstwa  
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Zobowiązania 

wypływające z 

posiadania aktywów 

ekonomicznych  

Brak zobowiązań 

wobec interesariuszy  

Liczne zobowiązania 

wobec interesariuszy 

(w tym pracowników) 

Rola społeczna 

własności 

Brak roli społecznej, 

służy tylko celom 

prywatnym 

Osadzenie własności w 

celach publicznych 

Postrzeganie przez 

akcjonariuszy wpływu 

innych interesariuszy 

na własność (np. 

dopuszczenie głosu 

pracownika) 

Postrzegane jako 

niepożądane, osłabia 

bowiem cele, które 

właściciel przypisuje 

posiadaniu własności 

Akceptacja interesów 

innych interesariuszy  

Źródło: opracowanie własne.  

 Badania w ramach projektu DIRECT I  

Badania w ramach projektu DIRECT I pokazują, że zasięg partycypacji 

pracowniczej w Polsce raczej rośnie, ale nadal pozostaje szereg barier, 

które ją ograniczają. Są to bariery kulturowe, a więc trudne do usunięcia, 

wynikające z ukształtowanych wzorców relacji społecznych w procesach 

długiego trwania. Wyróżnić można również bariery wynikające ze 

sposobów zarządzania, zależne od poziomu zrozumienia przez 

przełożonych znaczenia współdecydowania, od upodmiotowienia 

pracowników.  
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Jak zostało wskazane w raporcie, który powstał w ramach DIRECT I, w 

wypowiedziach rozmówców pojawiało się często pojęcie kultury 

folwarcznej na oznaczenie modelu zarządzania (w tym relacji przełożony–

podwładny), który charakteryzuje się dużą hierarchicznością, skłonnością 

do podejmowania decyzji w sposób jednostronny (woluntaryzm).  Badani 

pracownicy wymieniali określenia typu „stara” i „nowa szkoła 

zarządzania". Stara szkoła zarządzania jest symbolem zarządzania za 

pomocą metod dyrektywnych, hierarchiczności, władczości, przy 

okazywaniu podwładnym dystansu. I – jak się okazuje – ona wciąż 

kształtuje relacje pracowniczej w części zakładów pracy.  

Jednocześnie badania potwierdzają, że partycypacja coraz częściej jest 

praktykowana w niektórych sektorach i typach przedsiębiorstw, zwłaszcza 

tych, które wymagają zastosowania wysokich technologii. Partycypacja – 

jako element zarządzania – zaczęła być silniej postrzegana jako czynnik, 

który podnosi poziom konkurencyjności przedsiębiorstw. Postrzegana jest 

także jako źródło innowacyjności, lepszego wykorzystania kapitału 

ludzkiego załóg. Dotyczy to zwłaszcza zakładów pracy, w których praca z 

natury wyróżnia się dużą złożoności i wymaga samodzielności 

pracowników. Ponadto – jak wynika z badań – zwłaszcza najmłodsza 

generacja pracowników oczekuje od pracodawców przestrzeni do 

samodzielności w wykonywaniu pracy, respektowania ich podmiotowości.  

Badania ilościowe nie dostarczają wyników, które pozwoliłyby na 

jednoznaczne konkluzje dotyczące skali praktykowania partycypacji. 

Największe badanie miało miejsce w 2011 r., na próbie 254 
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przedsiębiorstw38. Było to badanie porównawcze – autorzy porównali 

wyniki uzyskane w Polsce z wynikami badań przeprowadzonymi w 10 

krajach UE (Skorupińska 2013)39. W skali wszystkich badanych sektorów 

gospodarki partycypację praktykowało w Polsce 79,9% przedsiębiorstw 

(przynajmniej w jednej z sześciu różnych form partycypacji40). W 

przebadanych krajach UE partycypacja miała miejsce w 82% podmiotów 

sektora prywatnego i publicznego. 

Współautorka badań wskazywała, że partycypacja jest dość powszechna, 

ale za to jej natężenie jest niewielkie. Zakłady pracy najczęściej stosowały 

bowiem tylko dwie formy partycypacji jednocześnie (Skorupińska 

2013:323). Tylko 7% podmiotów praktykowało partycypację we wszystkich 

jej formach. 

Partycypacja częściej stosowana jest w sektorze usług niż w przemyśle 

(np. w budownictwie pozostaje na niskim poziomie). Najczęściej 

praktykowana jest w sektorze handlu (85%), w instytucjach sektora 

publicznego (służba zdrowia i opieka społeczna – 86,4%), w firmach 

użyteczności publicznej (85,7%), bankowości i ubezpieczeniach (85,7%). 

                                                 
38 Badanie zrealizowane w ramach projektu pt. „Rodzaje, zasięg i ekonomiczna efektywność 

bezpośrednich form partycypacji pracowniczej w Polsce na tle starych krajów UE” (finansowanego 
przez Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). 

39 Badania z  lat 2011–2012 r. na próbie 58 przedsiębiorstw  z jednego województwa 
(Łochnicka/Pałubska); badania z 2007 r. na próbie 188 przedsiębiorstw z jednego województwa 
(Moczulska); badanie z 2006 r. na próbie  62 polskich przedsiębiorstw (Piwowarczyk); badania 
wykonane w latach 2012–2013 na próbie 82 przedsiębiorstw z trzech województw (lubelskie, 
łódzkie, świętokrzyskie) (Łochnicka); badanie wykonane w 2003 r. na próbie 240 przedsiębiorstw 
(Widerszal-Bazyl, Warszewska-Makuch). 

40 Typy partycypacji bezpośredniej: konsultacje indywidualne typu „twarzą w twarz”, konsultacje 
typu arms-length,  stałe grupy konsultacji, tymczasowe grupy konsultacyjne, delegowanie zadań 
do autonomicznego wykonania indywidualnym pracownikom, delegowanie zadań do 
autonomicznego wykonania grupom pracowników. 
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W największym stopniu partycypację stosowały podmioty zatrudniające 

od 200 do 499 pracowników, w najmniejszym (70,6%) – podmioty 

zatrudniające więcej niż 500 pracowników. Nie zauważono różnicy w skali 

partycypacji, jeśli chodzi o formę własności.  

W działania partycypacyjne byli w większym stopniu angażowani 

pracownicy o charakterze specjalistów, a w mniejszym stopniu 

pracownicy operacyjni, czyli zatrudnieni w procesie produkcji, dystrybucji, 

transportu czy magazynowania. 

Analogicznie w partycypację zaangażowani byli w znacznie większym 

stopniu pracownicy wykonujący zajęcia wyróżniające się wyższym 

poziomem złożoności. Zatrudnieni do prac bardziej rutynowych, 

powtarzalnych uczestniczyli w mniejszym rozmiarze w partycypacji. 

Partycypacja była częściej spotykana w podmiotach, które stawiały 

wyższe wymagania co do kwalifikacji.   

Największą popularnością wśród sześciu form partycypacji cieszyło się 

indywidualne delegowanie zadań, a następnie indywidualne konsultacje 

(najprostsze formy konsultacji).  

 Pozostałe badania dotyczące partycypacji w Polsce 

Kolejne badania dostarczają podobnych wniosków, choć wnioski 

wyciągane przez badaczy z prowadzonych badań i obserwacji mogą się 

różnić. Zdaniem Doroty Łochnickiej41, rzeczywisty poziom partycypacji 

pozostaje w Polsce na niskim poziomie, pomimo że dowiedzione są 

korzyści ekonomiczne z niej płynące. Na podstawie swoich badań 

stwierdza ona, że „wielu przedsiębiorców przyznaje, że preferuje 
                                                 
41 Dorota Pałubska (nazwisko panieńskie). 
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scentralizowany system zarządzania i uważa, że podejmowanie decyzji 

jest domeną kierowników, a nie pracowników” (Pałubska 2013). Autorka 

poziom zastosowania partycypacji w Polsce uznaje za nieadekwatny 

wobec wysokiego poziomu jej stosowania w takich krajach, jak USA, 

Japonia, państwa Europy Zachodniej. Stwierdza: „Wydaje się, że 

pracodawcy wciąż nie traktują swoich pracowników jako źródła 

potencjalnych pomysłów, które mogą prowadzić do poprawy rezultatów 

ekonomicznych firmy (Pałubska 2012).  

Generalnie badania pozwalają na sformułowanie wniosków wskazujących, 

że pracownicy niechętnie angażują się w sprawy przedsiębiorstw, a polscy 

menadżerowie równie niechętnie godzą się na ich współudział w 

podejmowaniu decyzji (Beck-Krala 2008:95). 

O skali partycypacji dowiadujemy się także z badań z cyklu „Pracujący 

Polacy”42. Analizowały one wykorzystanie partycypacji w formie 

konsultacji i spotkań informacyjnych z pracownikami, a także wpływ 

pracowników na podejmowanie decyzji w firmach. Około 55% 

ankietowanych pracowników potwierdza, że w firmach są organizowane 

spotkania informacyjne, na których mogą zadać pytanie czy zgłosić 

postulaty (Czarzasty 2009:398). Blisko 75% pracowników deklaruje 

uczestnictwo w szeroko rozumianych konsultacjach na poziomie zakładu 

pracy. Ale jednocześnie stwierdza, że dotyczą one spraw o mniejszym 

znaczeniu, a nie zagadnień, które byłyby dla nich istotne. W większym 

                                                 
42 Badania zapoczątkowane w 2005 r. Wyniki opublikowano w publikacji pt. Polacy pracujący 

2006. Badania obejmowały 1021 pracujących dorosłych mieszkańców Polski w wieku 18-65 lat. 
Kolejne badania odbyły się w następnym roku; 
http://konfederacjalewiatan.pl/upload/File/2007_09/Pracujacy%20Polacy%202007%20-
%20raport%20do%20druku.pdf (dostęp:12.12.2021 ). 
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stopniu mają one miejsce w firmach państwowych i z udziałem kapitału 

zagranicznego niż w polskim sektorze prywatnym (Gardawski et al. 2010). 

46% pracowników twierdzi, że ma wpływ na decyzje dotyczące ich 

stanowisk pracy (Gardawski 2007:31). 64% pracowników uważa, że w 

firmach popiera się m.in. swobodę w wyrażaniu myśli, oryginalność i 

innowacyjność. Równocześnie, zdaniem 76% ankietowanych, w zakładzie 

pracy popiera się podporządkowanie i dokładne wypełnianie poleceń 

służbowych. Odsetek ten sięga ponad 90% w największych 

przedsiębiorstwach (Czarzasty 2009:398).  

Z kolei według wyników badań przeprowadzonych przez Juliusza 

Gardawskiego – wśród małych i średnich firm43 – 28% pracowników ma 

wpływ na organizację pracy (Gardawski 2001:210). Jednocześnie 81% 

przebadanych pracodawców uważa, że wpływ partycypacji pracowników 

na zarzadzanie firmą byłby szkodliwy (zdaniem 47,5% zdecydowanie 

pogorszyłby zarządzanie) (Gardawski 2001). Nawet 40% pracowników jest 

tego samego zdania. Z kolei 45% właścicieli myśli, że pracownicy nie są 

zainteresowani partycypacją, a jeśli już, to wówczas, kiedy dotyczy ona 

zarobków czy ich bezpośrednich obowiązków. Wyniki badań 

jednoznacznie potwierdzają, że pracownicy raczej spodziewają się 

jasnych poleceń od przełożonych niż angażowania ich w proces 

decyzyjny. 

Tabela 5. Pracownicy i pracodawcy o partycypacji w Polsce (w %) 

Sprawy  Przedsiębiorcy o 

                                                 
43 W badaniu uczestniczyli właściciele firm zatrudniających do 250 pracowników.   
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Powinni 

mieć 

Faktycznie 

mają 

wpływie 

pracowników na 

podejmowanie 

decyzji w firmie 

Awanse na 

stanowiska nadzoru  

53,4 7,0 8,8 

Zwalnianie 

pracowników  

32,3 6,0 15,1 

Ustalanie planów 

produkcyjnych  

29,8 7,0 8,8 

Ustalanie kierunków 

rozwoju firmy  

27,6 4,5 5,0 

Ustalanie zasad 

wynagradzania  

52,7 7,1 21,3 

Sprawy socjalne 

załogi  

83,0 28,1 56,3 

Warunki pracy BHP 87,4 39,0 66.3 

Organizacja pracy  71,9 27,8 45,1 

Źródło: Gardawski 2001, s. 211.  

Z kolei dwa badania Doroty Łochnickiej44 potwierdzają, że w firmach 

najczęściej praktykowane są proste formy partycypacji45: regularne 

                                                 
44 Część tekstów autorka publikowała pod nazwiskiem Pałubska. 
45 W pierwszym badaniu uzyskała 58 kwestionariuszy z przedsiębiorstw działających w 

województwie łódzkim. Drugie – na podstawie ankiet od 83 respondentów (2012–2013) z trzech 
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spotkania z pracownikami (63,9%), rozszerzanie zakresu zadań (51,8%), 

rotacje czynności na stanowisku pracy (50,6%). W 40% firm zastosowano 

zespołowe formy partycypacji, takie jak powołanie zespołów ds. 

rozwiązywania określonych problemów czy grupy projektowe. W 8,4% 

przebadanych zakładów pracy powoływano grupy autonomiczne. 

Badania wykazały, że kierownictwo zasięga opinii pracowników 

(indywidualnych bądź zespołów) głównie z myślą o tym, aby podnieść 

jakość produktów i usług (66,3%), poprawić kontakty z klientami (61,4%) 

oraz poprawić bezpieczeństwo pracy (54,2%). W najmniejszym stopniu 

partycypacja obejmuje decyzje inwestycyjne (26,5%). Niewielu 

przedsiębiorców ocenia partycypację bardzo pozytywnie. Zdecydowana 

większość wskazuje na umiarkowaną ocenę jej skuteczności. 

Jak pisze Łochnicka, powyższe formy bezpośredniej partycypacji (BP) 

służą bardziej zapobieganiu monotonii i znużeniu w pracy niż realnemu 

współdecydowaniu. Niewiele firm stosowało metody określane jako 

wzbogacanie pracy, czyli przekazywanie pracownikom uprawnień do 

planowania, kierowania i w konsekwencji ponoszenia odpowiedzialności 

za wykonywane zadania (Pałubska 2013:163).  

Tabela 6. Formy partycypacji w Polsce 

Forma partycypacji Odsetek firm, które ją stosują  

(w %) 

                                                                                                                                                  
województw: łódzkiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. W przypadku drugiego badania pytania 
ankietowe dotyczyły m.in. postaw kierownictwa w stosunku do zarządzania partycypacyjnego, 
poziomu sprawowania kontroli nad sposobem wykonywania zadań, włączania pracowników w 
podejmowanie decyzji, motywów wdrożenia bądź niewdrożenia partycypacyjnych metod pracy, 
efektów partycypacji. 
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Regularne spotkania pracowników z 

bezpośrednimi przełożonymi 

63,9 

Rozszerzanie zakresu zadań 51,8 

Rotacja czynności na stanowisku 

pracy 

50,6 

Zespoły rozwiązywania problemów 39,8 

Grupy projektowe 38,6 

Wzbogacanie pracy 36,1 

Badanie opinii pracowników 21,7 

Grupy autonomiczne 8,4 

Koła jakości 3,6 

Źródło: Pałubska 2013, s. 164.  

Warto także przytoczyć międzynarodowe badania opisane raporcie OECD 

Employment Report 2017 (OECD 2017:158). Dotyczą one jakości 

współpracy w relacji pracownicy – pracodawcy. Jej stan oceniali 

menedżerowie zarządzający (senior business executives). Polska znalazła 

się na 31. miejscu na 38 krajów objętych badaniem46.  

Z punktu widzenia analizowanej tu problematyki cenne są także badania 

dotyczące zaangażowania pracowniczego (employee engagement). 

Marta Juchnowicz prezentowała wyniki badań, w których uczestniczyło 

                                                 
46 W badaniu wykorzystywano skalę od 1 do 7, od poziomu relacji uznawanej generalnie za 

konfrontacyjną (generally confrontational) do relacji generalnie kooperacyjnej  (generally co-
operative). Dane pochodzą z The Global Competitiveness Index Historical Dataset  (World 
Economic Forum) i z Eurobarometer (o krajach europejskich poza Norwegią i  Szwajcarią) oraz z 
World Values Survey (dane o pozostałych krajach). 
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prawie 4 tys. pracowników zatrudnionych w firmach, organizacjach, z 

których ponad połowa wykonuje specjalistyczne zadania. Na podstawie 

badań 63% pracowników można było uznać za zaangażowanych (ci, 

którzy na 80% pytań zawartych w ankiecie odpowiadają „tak” lub „raczej 

tak”) (Juchnowicz 2010:58–59). Jednak z międzynarodowych badań 

przeprowadzonych przez Aon Corporation wynika, że w 2017 r. spadł o 2 

punkty procentowe odsetek pracowników, których można uznać za 

zaangażowanych, z 50% w roku 2016 r. Jednocześnie odsetek 

zaangażowanych w skali Europy wzrósł o 2% (Aon Report 2018). 

Znaczące badania na dużych próbach wykonał w 2001 r. Janusz 

Hryniewicz. Dotyczyły one postaw pracowników wobec perspektywy 

podejmowania inicjatyw w miejscu pracy oraz stylów zarządzania. 

Wyraźna większość pracowników objawia niechęć do zaangażowania się 

w wypracowywanie decyzji, do poszukiwania nowych metod wykonania 

pracy. Spora część pracowników niechętnie reaguje, gdy kierownictwo 

zachęca ich do przejawiania inicjatywy (Hryniewicz 2012b:88). 60% 

badanych (przełożonych i podwładnych) wskazuje, że pracownicy unikają 

brania na siebie odpowiedzialności, a prawie 50% zgadza się z tym, że 

pracownicy niechętnie reagują na zachęty kierowników do podejmowania 

inicjatywy (Hryniewicz 2007:134). Ponadto niemal 65% respondentów woli 

kierownika, który dokładnie wyjaśni, co należy zrobić, i nie będzie 

wymagał ujawnienia własnych opinii (Hryniewicz 2007:136).  

Niechęć do angażowania się ma charakter niechęci intelektualnej i 

behawioralnej (Hryniewicz 2012b:89). Autor badań podpowiada dwa 

wyjaśniania – w pewnej mierze niechęć wynika z doświadczenia 

autorytarnego stylu zarządzania ze strony przełożonych menedżerów. 
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Cechuje go 17–18% kierowników (Hryniewicz 2007:164)47. Ale nie jest to 

jedyne źródło niechęci, w dodatku może ono oddziaływać na nieliczną 

grupę pracowników. Badania nie stwierdziły bezpośredniej i statystycznie 

istotnej zależności między doświadczanym stylem kierowania a 

gotowością do aktywnego uczestnictwa w decyzjach.  

Kierownicy wobec podwładnych  

Badania Ryszarda Rutka i Małgorzaty Czerskiej dostarczają ciekawych 

wniosków dotyczących postaw menedżerów wobec partycypacji i 

podwładnych. Autorki stawiają pytanie o skalę upowszechnienia modelu 

kierownika narzucającego sposób działania podwładnych i modelu 

kierownika najefektywniej wykorzystujący potencjał podwładnych.  

Analizują postawy/nastawienia widoczne wśród kierowników najniższego 

szczebla w dwóch przedziałach czasowych – w latach 1997–2000 i 2011–

2014, w sektorze przedsiębiorstw oraz w sektorze podmiotów leczniczych. 

Badania wskazują na pewną ewolucję postaw odnośnie do postaw i 

sposobu pełnienia ról kierowniczych w przedsiębiorstwach i instytucjach 

leczniczych48. W pierwszym z wymienionych okresów prawie co trzeci 

kierownik najniższego szczebla w przedsiębiorstwach był przekonany, że 

pożądane zachowania podwładnych uzyska poprzez intensywny nadzór i 

kontrolę. W późniejszym okresie jedna czwarta myślała w podobny 

                                                 
47 Taki styl został przypisany z uwagi na akceptację twierdzenia, że „kierownik bardzo często 

kieruje się własnym uznaniem – wydaje polecenia (co i jak ma być zrobione), ale ich nie uzasadnia. 
17% kierowników bardzo często okazuje swą władczą pozycję, częściej niż to jest konieczne, 
natomiast 7% bardzo często, a 23% często zniechęca pracowników do poszukiwania lepszych 
metod wykonania pracy i wysuwania własnych pomysłów” (Hryniewicz 2007:164). 

48 W badaniach w pierwszym okresie wzięło udział 310 osób (157 zatrudnionych w 
przedsiębiorstwach i 153 zatrudnionych głównie w publicznych podmiotach leczniczych). W drugim 
okresie (2011–2014) w badaniach uczestniczyło 307 osób (158 zatrudnionych w 
przedsiębiorstwach i 149 w podmiotach leczniczych).  



 
87 

 

sposób. Z kolei w badanych podmiotach leczniczych w pierwszym okresie 

43% kierowników myślało kategoriami nadzoru i kontroli, a w drugim – 

23%. 

Badania nie pozwalają jednak na konkluzywne wnioski.  Kolejne dane 

wskazują, że powyższy trend nie jest jednoznaczny. Rósł bowiem odsetek 

kierowników, którzy twierdzili, że najlepszym sposobem wykonywania 

pracy jest sprawienie, aby zachowania podwładnych były zgodne z 

obowiązującymi procedurami lub ich własnymi przekonaniami. W 

pierwszym okresie takie podejście deklarowało 46% badanych 

kierowników, a w  kolejnym okresie – 54%. Inną dynamikę zaobserwowano 

w grupie kierowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Tam 

liczby te wynosiły odpowiedni 58% oraz 50%. Pozostali respondenci 

deklarowali, że podstawą ich działania jest  jak najlepsze wykorzystanie 

wiedzy podwładnych. 

Badacze konkludują: „Przełożeni przede wszystkim skupiają się na 

doprowadzaniu do zgodności zachowań podwładnych z własnymi 

poglądami na to, jak powinni działać pracownicy, a nie na zgodności ich 

zachowań z procedurami (uwaga dotyczy szczególnie sektora 

przedsiębiorstw)” (Rutka, Czerska 2016:145). 

Badano również kwestię gotowości podwładnych do ponoszenia 

współodpowiedzialności za decyzje. W okresie 1997–2000 54% 

kierowników (pracownicy firm) uważało, że podwładni nie chcą ponosić 

współodpowiedzialności za decyzje podjęte zespołowo (w tym zdaniem 

23% kierowników nie byli oni zainteresowani jakąkolwiek formą 

uczestnictwa w decydowaniu). W drugim okresie już tylko 36% 
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kierowników twierdziło, że podwładni nie chcą ponosić 

współodpowiedzialności.  

Badanie objęło także zagadnienie roli przełożonego – pytano, czy 

pracownicy oczekują od niego budowania pozytywnego klimatu pracy – 

poza jego rolą jako zapewniającego techniczne i organizacyjne warunki 

wykonywania pracy. W pierwszym okresie 37% menedżerów potwierdziło, 

że podwładni mają takie oczekiwania. W drugim tego zdania było 33% 

kierowników (Rutka, Czerska 2016). 

 Badania Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy 

(Eurofound) 

Kolejne istotne, warte uwzględnienia dane znajdują się w badaniu pt. 

Third European Company Survey 2015, które realizowała wspomniana 

wcześniej Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy 

(Eurofound)49. Jego wyniki potwierdzają (2013), że w polskich firmach i 

organizacjach przeważa partycypacja o niższym poziomie natężenia50. 

Ma ona miejsce w ok. 50 proc. zakładów pracy. Z kolei około jedna trzecia 

polskich zakładów pracy praktykuje partycypację w postaci najbardziej 

zaawansowanej (extensive). Tylko we Włoszech i Portugalii 

zaawansowana partycypacja praktykowana jest w mniejszej skali. 

Generalnie wśród przebadanych 28 państw europejskich, w 12 z nich 

ponad 50% zakładów praktykuje ją w najintensywniejszej postaci 

(Eurofound 2015a:41). Największy zasięg tej partycypacji ma miejsce w 

                                                 
49 Respondentami było ponad nieco ponad 30 tys. menedżerów oraz 9 tys. przedstawicieli 

pracowników (CATI) z 28 państw UE oraz 4 państw kandydujących. Pochodzili z podmiotów 
zatrudniających więcej niż 10 pracowników (Eurofound 2015a:20).  

50 Chodzi o partycypację o określaną jako „limited”, “conventional” i “on-demand”. 
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krajach skandynawskich (np. w Szwecji 80% zakładów). Dość wysoki 

poziom wyróżnia Czechy (prawie 60%).  

Warto zwrócić uwagę na inne badania wykonane przez powyższą 

Fundację51 dotyczące partycypacji. W pierwszym z nich (2013) 

identyfikowano trzy typy zakładów o trzech odrębnych typach 

partycypacji (na podstawie oceny rozmiaru partycypacji i rozmiaru jej 

wspierania):  

1. zakłady, w których partycypacja jest ekstensywna i wpierana (extensive 

and supported),  

2. zakłady, w których widoczne są słabe wysiłki i niewielka zmian na rzecz 

partycypacji (low effort and little change),  

3. zakłady, w których partycypacja jest umiarkowana i niewspierana 

(moderate and unsupported).  

W takim zestawieniu Polska również zajmuje odległą pozycję wśród innych 

państw UE52. Według wyników badania, w Polsce partycypacja w 

najintensywniejszej postaci występuje w mniej niż 50% zakładów pracy i 

tylko Węgry i Chorwacja mają zbliżone albo gorsze wyniki. Oznacza to, że 

taki odsetek zakładów Polska mieści się w pierwszej kategorii zakładów. 

Natomiast największy zasięg w Polsce mają zakłady drugiego typu, czyli w 

których partycypacja jest umiarkowana i niewspierana (Eurofound 

2015b:94).  

                                                 
51 Wykonane na próbie ponad 24 tys. podmiotów i prawie 7 tys. menedżerów i pracowników w 

29 państwach UE Podstawową jednostką przyjętą w badaniu jest zakład pracy (Eurofound 
2015b:8). 

52 Na 28 przebadanych krajów UE, plus Islandia, Macedonia, Montenegro i Turcja. 
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Autorzy badania wskazują, że polscy menedżerowie, obok tych z Bułgarii, 

są w najmniejszym stopniu skłonni – wśród innych badanych państw – 

widzieć pozytywne strony partycypacji i jej wpływ na podniesienie 

konkurencyjności, zmniejszenie rotacji itp. Dotyczy to również poglądów 

przedstawicieli pracowników, chociaż w porównaniu z innymi państwami, 

tu wynik nie jest aż tak pesymistyczny (Eurofound 2015b:90). 

x 

Spójrzmy także na raport Eurofound opublikowany w 2020 r., ale 

zawierający wyniki badań przeprowadzonych w 2015 r.53 Wskazano w nim, 

że w Polsce prawie 40% pracowników zatrudnionych jest w zakładach z 

organizacją pracy o niskim poziomie angażowania pracowników, a w tych 

o wysokim poziomie angażowania – ok. 20%. (Eurofound 2020b:8). 

Tymczasem w czterech państwach ponad 40% zatrudnionych pracuje w 

zakładach o organizacji pracy z wysokim zaangażowaniem pracujących, 

a 15 państw posiada taki wskaźnik na poziomie 30 proc.  

Niski wskaźnik zakładów o wysokim zaangażowaniu pociąga za sobą 

określone konsekwencje. Oznacza, że pracownicy rzadziej spotykają się 

ze wsparciem menedżerów oraz ich rzetelnością/prawością (fairness). 

Widoczna jest bowiem korelacja między typem organizacji pracy (o 

wysokim zaangażowaniu) a podejściem czy zachowaniami menedżerów 

(wspierający, prawi). Ponadto istnieje korelacja między typem organizacji 

pracy a poziomem zaangażowania pracowników (work engagement). 

Otóż w zakładach z organizacją pracy o wysokim zaangażowaniu, 

                                                 
53  Badanie wykonane w 2015 r. w ramach “Szóstego europejskiego badania warunków pracy – 2015 r.” 

(Sixth European Working Conditions Survey – Overview report). W ramach badania 
przeprowadzono wywiady kwestionariuszowe z 44 tys. pracownikami z państw członkowskich UE 
oraz W. Brytanii i Norwegii. 
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rzeczywiście zaangażowanych pracowników jest 47% (w skali całego 

badania), a w zakładach o niskim nasyceniu mechanizmami służącymi 

zaangażowaniu – zaangażowanych było tylko 24% pracowników.  

W tym badaniu wyróżniono cztery typy organizacji pracy i wyliczono 

proporcję pracowników, którzy w nich są zatrudnieni: 

 zakłady z organizacją pracy o niskim zaangażowania (low-

involvement) – pracuje w nich 35% zatrudnionych (wynik dla wszystkich 

badanych państw), 

 zakłady z organizacją pracy o wysokim zaangażowania (high-

involvement)54 –29%, 

 zakłady z organizacją pracy o charakterze dyskrecjonalnym 

(discretionary)55 –20%, 

 zakłady z organizacją pracy o charakterze konsultatywnym 

(consultative)56 – 16%.  

Na przykład w krajach nordyckich odsetek pracowników zatrudnionych 

zakładach z organizacją pracy o wysokim poziomie zaangażowania jest 

dwukrotnie wyższy niż w zakładach o niskim poziomie zaangażowania. 

Natomiast na Cyprze, w Grecji i Portugalii ponad połowa pracowników 

pracuje w zakładach z organizacją pracy o niskim poziomie 

zaangażowania. 

                                                 
54 Organizacji pracy, w której widoczny jest wysoki poziom dyskrecjonalności (dyskrecjonalność 
rozumiana jako zdolność pracownika do samodzielnego wykonania zadania) wykonywanych 
zadań i wysoki poziom partycypacji organizacyjnej.  

55 Organizacji pracy, w której widoczny jest wysoki poziom dyskrecjonalności wykonywanych 
zadań i niski poziom partycypacji organizacyjnej. 

56 Organizacji pracy, w której widoczny jest niski poziom dyskrecjonalności wykonywanych 
zadań i wysoki poziom partycypacji organizacyjnej 
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Ponadto badania wykazały, że organizacje, w których zaangażowanie 

pracowników jest wysokie, osiągają dużo lepsze wyniki w pracy niż 

organizacje o niższym poziomie zaangażowania (Eurofound 2020b). 

Raport potwierdza, że w całej Europie istnieje znaczny kontrast pod 

względem liczby pracowników zatrudnionych w organizacjach o dużym i 

małym zaangażowaniu partycypacyjnym (patrz rysunek 6). 

Rysunek 6. Liczba zatrudnionych w organizacjach o wysokim i niskim 

poziomie zaangażowania w Europie w 2015 r.  

Źródło: Eurofound 2020b.  

Stanowisko partnerów społecznych  

Trudno jest dokładnie przeanalizować stanowisko partnerów społecznych 

(związków zawodowych i pracodawców) wobec partycypacji. Nie 
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formalizują (instytucjonalizują) oni swoich opinii w postaci oświadczeń czy 

publikacji analitycznych. Kwestie związane z partycypacją nie są 

przedmiotem układów zbiorowych pracy czy innych porozumień 

zbiorowych.  

Praktykowanie partycypacji uzależnione jest od rozwiązań przyjętych w 

konkretnych miejscach pracy, w tym od kultury organizacyjnej czy 

dominujących metod zarządzania; także od tego, w jakim stopniu 

zarządzający polegają na modelu zarządzania partycypacyjnego.  

Generalnie partnerzy społeczni pozytywnie reagują na dźwięk słowa 

partycypacja. Silnie kojarzą go z wpływem swoich organizacji na 

funkcjonowanie zakładów pracy. Pojawiają się jednak bariery, które 

utrudniają jej praktykowanie. Działacze związkowi np. są przekonani, że 

menedżerowie, zwłaszcza średniego szczebla, często blokują 

partycypację i są jej niechętni z obawy o swoją pozycję czy zachowanie 

prestiżu. Obawiają się też, że wraz z partycypacją podwładni będą 

mnożyli oczekiwania dotyczące np. wyższych zarobków, awansów.  

Natomiast przedstawiciele organizacji pracodawców znajdują się pod 

wpływem publikacji o zarządzaniu, w których podkreśla się znaczenie 

umiejętności włączania podwładnych w zarządzanie, delegowania zadań 

innym pracownikom itp. Świadomi są jednak ograniczeń kulturowych, 

które sprawiają, że praktykowanie partycypacji bywa trudne, a nawet 

ryzykowne.  
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Rozdział V Partycypacja bezpośrednia w sektorze samochodowym i 

telekomunikacji 

Przedmiotem poniższej analizy są dwa sektory biznesowe: sektor 

telekomunikacji i motoryzacji. W rozdziale przedstawiona została ogólna 

charakterystyka analizowanych sektorów, stosunki przemysłowe, 

mechanizmy partycypacji, głównie na bazie desk research i badań 

jakościowych (wywiady pogłębione).  

1. Sektor motoryzacyjny  

 Branża samochodowa w Polsce 

 Stosunki pracy w sektorze motoryzacyjnym 

 Działania partnerów społecznych na poziomie branży 

 Układy zbiorowe pracy 

 Rady pracowników  

 Zmiany technologiczne i organizacyjne a dynamika partycypacji 

 Formy partycypacji w Grupie FCA 

 Formy partycypacji w Volkswagen Poznań 

 Formy partycypacji w Opel  

 Producenci części samochodowych, 

 Humanizacja pracy 

 Podsumowanie – bariery dla partycypacji 

Sektor motoryzacyjny należy do znaczących branż w polskiej gospodarce, 

zarówno pod względem wielkości zatrudnienia, jak i produkcji sprzedanej 

w przemyśle (9,5%), w tym polskim eksporcie (14% udziału w całym 

eksporcie). W 2018 r. przy produkcji wszelkiego typu samochodów 

zatrudnionych było 213,7 tys. osób, a w sferze handlu samochodami – 
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295,3 tys. (7,4% wszystkich osób pracujących w przemyśle) (PZPM 

2021:228, 236, 242). 

Znaczna część produkowanych w kraju samochodów sprzedawana jest na 

rynkach europejskich. W tym sensie można powiedzieć, że polski przemysł 

samochodowy jest częścią europejskiego sektora samochodowego. 

Trzeba jednak zauważyć, że udział produkcji samochodów w Polsce 

spada od wielu lat (odrębnie należałoby potraktować sektor produkcji 

części samochodowych, o czym poniżej).  

W Polsce produkcja samochodów osobowych rosła do 2008 r. Wówczas z 

taśm zjechało ok. 841,1 tys. pojazdów osobowych (PAIZ 2010), jednak w 

kolejnych latach produkcja spadała. W 2019 r. wyprodukowano 434,7 tys. 

samochodów, a w 2020 r. – 279 tys. (patrz rysunek 7) (PZPM/GUS 2021). 

Znaczny spadek produkcji samochodów osobowych – o 35% – miał 

miejsce w roku 2020 wobec 2019. W tym samym okresie w krajach 

sąsiednich  odnotowano wyraźnie mniejsze spadki (PZPM 2021). 

Istotnie zmniejszyła się produkcja w fabryce Grupy FIAT Chrysler – o jedną 

trzecią, do 174 tys. samochodów w 2020 r. Z kolei fabryka Opla w 

Gliwicach57 w tym samym roku wyprodukowała o połowę mniej 

samochodów niż rok wcześniej – 46,4 tys. aut. Jednocześnie było to cztery 

razy mniej niż w rekordowym roku 2016 (Kublik 2021b). W listopadzie 

2021 r. nastąpiło wygaszenie produkcji modelu osobowego Opla Astra i 

zamknięcie fabryk aut osobowych (produkcja modelu kolejnej generacji 

została przeniesiona do fabryki niemieckiej) (Kublik 2021a). 

                                                 
57 Uruchomiona w 1998 r.; https://wyborcza.biz/biznes/7,177151,27829888,ostatnie-dni-opla-

astra-z-gliwic-to-takze-koniec-fabryki-aut.html?_ga=2.81847766.1305936693.1636272832-
1300112870.1635668903#S.Gospodarka-K.C-B.2-L.1.duzy (dostęp 15.05.2022) 
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Rysunek 7. Produkcja pojazdów samochodowych w Polsce w latach 2000–

2020 (w tys. sztuk)  

 

Źródło: PZPM/GUS 2021. 

W 2018 r. przychody producentów samochodów (wszelkiego typu) w 

Polsce osiągnęły wartość 38,5 mld euro (produkcja pojazdów 

samochodowych, części i akcesoriów motoryzacyjnych, handel oraz usługi 

związane z motoryzacją). Natomiast przychody firm zajmujących się 

handlem pojazdami samochodowymi, częściami i akcesoriami oraz 

naprawami wyniosły 49,1 mld euro (PZPM 2021:228).  

W Polsce znaczące rozmiary osiągnęła produkcja komponentów i 

podzespołów, części i akcesoriów samochodowych (łącznie z oponami, 

szybami, akumulatorami, silnikami i wyposażeniem elektrycznym 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2000* 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Autobusy**



 
97 

 

pojazdów oraz mechanicznymi częściami silników spalinowych). Wciąż 

podejmowanych jest wiele inwestycji w tej branży, pomimo że  Polska 

straciła w ostatnich latach pozycję regionalnego lidera na rzecz Czech 

(PZPM 2020:190). 

Rysunek 8. Przychody firm motoryzacyjnych w wybranych krajach Europy 

Środkowo-Wschodniej w 2018 r. (w mld euro) 

 

Źródło: PZPM 2021:256. 

Historycznie kluczowe znaczenie dla polskiego sektora motoryzacyjnego 

miała włoska Grupa Fiat. Rząd rozpoczął współpracę z nią w 1921 r., 

kiedy położono kamień węgielny pod budowę fabryki Fiata w Warszawie. 

Była to również pierwsza fabryka tej firmy poza granicami Włoch. Z kolei 

po II wojnie światowej, w 1967 r., władze uruchomiły produkcję 

samochodu osobowego na licencji FIATA w Warszawie (tzw. Polski Fiat 

125p)58. Z kolei w 1975 r. w Tychach uruchomiono produkcję samochodów 

małolitrażowych –  Polski Fiat 126p (tzw. maluch)59.  

                                                 
58 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Fabryka_Samochod%C3%B3w_Osobowych#Polski_Fiat_125p/FSO_125
p (dostęp: 12.12.2021). 

59 W Bielsku Białej produkowano silniki do tych samochodów.  
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Samochody małolitrażowe FIAT-a produkowała firma o nazwie Fabryka 

Samochodów Małolitrażowych (FSM) w Tychach. Produkcja ta trwała do 

22 września 2000 r. W sumie powstało ponad 2 mln tych aut60. Natomiast 

warszawska Fabryka Samochodów Osobowych produkowała model 

samochodu FIAT 125p do 1991 r.  

W okresie po upadku systemu komunistycznego FSM został kupiony przez 

Grupę Fiat61 (90% akcji), co nastąpiło w 1992 r. W wyniku transakcji 16 

października 1992 r. powstała główna spółka Fiat Auto Poland SA62. 

Włoska Grupa przejęła całość zadłużenia zagranicznego byłego FSM (NIK 

2002). 

W momencie sprzedaży spółka produkowała 262 tys. samochodów 

rocznie. Produkcja rosła przez kolejne lata (najwięcej samochodów 

wypuszczono w 1999 r. – 344 tys.). Znaczny spadek nastąpił w latach 

2001–2003. Później produkcja ponownie rosła, do poziomu 606 tys. w 

2006 r., po którym nastąpił spadek. 

Warto tu zaznaczyć, że Grupa Fiat zmieniała formy organizacyjne na 

skutek połączeń z innymi firmami. W 2020 r. nosiła nazwę Grupa FCA 

Poland (Fiat Chrysler Automobiles) (skutek przejęcia amerykańskiej firmy 

Chrysler). Z kolei w styczniu 2021 r. zmieniła nazwę na Grupa Stellantis 

(wynik połączenia z Grupą Peugeot). W jej skład wchodzą liczne spółki 

zależne odpowiadające za różne fragmenty procesu produkcji, jej 

                                                 
60 https://tychy.naszemiasto.pl/tyski-zaklad-fiata-ma-35-lat/ar/c4-579180 (dostęp: 

12.12.2021). 
61 Auto S.p.A (Turyn). 
62 Powstała także spółka Teksid Poland SA (przedsiębiorstwo odlewnicze) z siedzibą w Bielsku-

Białej. Jako trzecia powstała spółka Magneti Marelli Poland SA (przedsiębiorstwo produkcji części 
samochodowych) z siedzibą w Sosnowcu. 
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organizacji, sprzedaży itp. W Polsce Grupa posiada trzy miejsca produkcji: 

Zakład Tychy (Tychy, montaż samochodów), FCA Powertrain Poland 

(Bielsko-Biała, produkcja silników), Teksid Iron Poland (Skoczów, odlewy 

żeliwne)63. 

x 

W latach 90. XX w. – poza FIAT-em – w sektorze samochodowym 

powstawały głównie montownie samochodów lokowane w Polsce przez 

światowe koncerny motoryzacyjne.  Dzięki temu mogły one ominąć opłaty 

celne narzucone na gotowe samochody. Samochody montowały wówczas 

największe światowe koncerny samochodowe (producenci samochodów 

osobowych i dostawczych), m.in. Ford, Volkswagen (np. model Skody, 

Seata). Ale powstała również fabryka samochodów Opel (Gliwice) oraz 

fabryka Volkswagena w Poznaniu (również rozpoczynająca działalność 

jako montownia w 1993 r.).  

Stosunki pracy w sektorze motoryzacyjnym 

W sektorze produkcji samochodów większość firm to duże zakład pracy, 

chociaż funkcjonuje również część mniejszych, głównie producentów 

części samochodowych. Do sektora zalicza się także sieć dealerów 

samochodowych, na które składają się zwykle firmy małe i średnie. W 

dużych zakładach dominującą formą zatrudnienia jest etat, czyli 

zatrudnienie na czas nieokreślony. Natomiast przynajmniej część firm 

zatrudnia również pracowników z agencji pracy tymczasowej, np. FIAT, w 

mniejszym stopniu Volkswagen Poznań. Wynika to ze zmienności popytu 

na rynku. Firmy korzystają również z outsourcingu.  

                                                 
63 https://fcagroup.pl/fca-w-polsce/zaklady-grupy-fca-w-polsce/ (dostęp: 12.12.2021). 
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Znaczący poziom uzwiązkowienia ma miejsce w dużych postpaństwowych 

zakładach oraz zakładach utworzonych przez globalne koncerny 

motoryzacyjne. Działają w nich często tzw. reprezentatywne związki, 

czasami również mniejsze organizacje. W tym segmencie uzwiązkowienie 

można ocenić na poziomie ok. 50%. 

Najwyższy poziom uzwiązkowienia ma miejsce w fabryce Volkswagen 

Poznań i sięgało ono w 2021 r. ok. 60% zatrudnionych (na 9,5 tys. 

pracowników do związków należało ok. 6,2 tys.). W tej firmie sytuacja jest 

dość specyficzna, ponieważ dominuje jeden związek (NSZZ 

„Solidarność”). W poprzednich latach liczył on jeszcze więcej członków, 

jednak jego szeregi zmniejszyły się w 2020 r., kiedy doszło do redukcji 

zatrudnienia o blisko 1 tys. osób na skutek pandemii oraz wprowadzenia 

automatyzacji w spawalni. W 2017 r. w zakładzie pojawił się drugi związek 

– Inicjatywa Pracownicza, który na razie skupia jednak małą grupę 

pracowników. 

W Grupie Fiata uzwiązkowienie sięga ok. 40% zatrudnionych64. Siedem 

związków zawodowych jest stroną układu zbiorowego pracy65. Najwięcej 

członków mają OPZZ i „Solidarność”, ale działają również inne 

organizacje, np. Wolny Związek Zawodowy „Sierpień 80”, który zrzesza 

800 pracowników (15% załogi fabryki FIATA wraz z grupą spółek 

zależnych), a ponadto mniejsze związki, jak Chrześcijański Związek 

                                                 
64 Ocena poziomu uzwiązkowienienia: Stanisław Młynarczyk, były przewodniczący związku OPZZ 

w Fiat Auto Poland Bielsko-Biała (1986–2019), Przewodniczący Okręgu Śląskiego Federacji 
Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce. 

65 Informacja: Franciszek Gierat, przewodniczący WZZ Sierpień’80.  
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Zawodowy „Solidarność” im. Ks. J. Popiełuszki, Związek Zawodowy 

Inżynierów i Techników (OPZZ)66.  

W Opel Manufacturing Poland67 w okresie jej działalności do 2021 r. (od 

początku 2021 r. firma stała się częścią Grupy Stellantis) uzwiązkowienie 

sięgało ok. 40%. Największym związkiem był NSZZ „Solidarność”68, do 

którego należało ponad 30% zatrudnionych. Na początku 2021 r. wśród 

ok. 1,5 tys. wszystkich pracowników członkami tego związku było ok. 600 

osób69. W OMP Gliwice działa także druga, mniejsza organizacja 

związkowa – WZZ „Sierpień 80”.  

Z kolei w branży producentów komponentów samochodowych związki 

działają w dużych zakładach, np. w zakładzie Valeo Lighting Systems w 

Chrzanowie (produkcja oświetlenia do samochodów) funkcjonuje jeden 

związek zawodowy – NSZZ „Solidarność”, do którego należy ok. 40% 

pracowników (w sumie firma zatrudnia ponad 2,5 tys. osób). Bardziej 

zróżnicowana sytuacja panuje wśród producentów komponentów 

związanych z FIAT-em –  działa tam więcej związków zawodowych. Z kolei 

w firmie ASK Poland70, gdzie zatrudnionych było w 2021 r.  960 osób, 

działają dwa związki zawodowe: „Solidarność” (zrzesza ok. 30% 

                                                 
66 http://www.zzit.org.pl/ (dostęp: ). 
67 Nowy właściciel Opla na terenie fabryki w Gliwicach tworzy nowy podmiot produkcyjny – PSA 

Manufacturing Poland (dalej: PSA MP). Tam uzwiązkowienie sięga paru procent, ale w kwietniu 2021 
r. załoga liczyła mniej niż 100 pracowników. 

68 http://www.solidarnosc-opel.pl/news.php (dostęp: 12.11.2021). 
69 Według szacunków wiceprzewodniczącego Franciszka Szymury. 
70 ASK Poland to firma z branży automotive z siedzibą w Bielsku-Białej, na polskim rynku 

działająca od 1997 r. Należy do japońskiej Grupy JVC Kenwood, lidera w zakresie rozwoju sprzętu 
audio-wideo oraz oprogramowania. ASK Poland specjalizuje się w produkcji elektroniki, 
dostarczając wysokiej jakości systemy audio (głośniki, subwoofery i wzmacniacze audio) oraz 
systemy antenowe do samochodów takich marek, jak: VW, Mercedes, Fiat, Audi, Porsche, BMW, 
Suzuki, Peugeot, Citroen, Nissan, Renault, BMW i wielu innych. 
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pracowników) i OPZZ Pracowników (Metalowcy) (ok. 40% załogi należy do 

związku).  

Działania partnerów społecznych na poziomie branży  

Partnerzy społeczni na poziomie sektora nie prowadzą wspólnych działań 

na rzecz bezpośredniej partycypacji (BP). Nie są one uzgadnianie przez 

związki zawodowe i pracodawców, nie zawiera się w tym zakresie 

porozumień. Każda firma tworzy własne standardy w ramach swojej 

kultury organizacyjnej.   

W branży samochodowej działają duże związki zawodowe posiadające 

struktury ponadzakładowe oraz sektorowe organizacje pracodawców. 

Dwie największe centrale związkowe posiadają struktury 

ponadzakładowe: w NSZZ „Solidarność” funkcjonuje Krajowa Sekcja 

Przemysłu Motoryzacyjnego, która należy do jeszcze większej struktury 

organizacyjnej – tzw. Sekretariatu Metalowców. Natomiast w strukturach 

drugiej centrali – OPZZ – związki działające w sektorze motoryzacyjnym 

zrzeszone są w Federacji Związków Zawodowych Metalowców i 

Hutników71. 

W sektorze motoryzacji działa kilka organizacji zrzeszających 

pracodawców, m.in. Związek Pracodawców Motoryzacji72, Polski Związek 

Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM), Związek Pracodawców Motoryzacji i 

                                                 
71 http://federacja-metalowcy.org.pl/nj/ (dostęp: 12.11.2021). 
72 http://www.zpm.org.pl/ (dostęp: 12.11.2021). 
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Artykułów Przemysłowych73 (członek Konfederacji Lewiatan, zrzesza 

producentów samochodów)74.  

Wszyscy producenci samochodów osobowych i dostawczych zrzeszeni są 

w tej ostatniej organizacji75, część firm należy do więcej niż jednej. Jedna 

z firm włączyła się w działania organizacji pracodawców funkcjonującej 

na poziomie europejskim.  

Organizacje nie podejmują zasadniczo problematyki stosunków pracy 

(np. układów pracy), nie prowadzą rozmów ze związkami zawodowymi. 

Zajmują się raczej sprawami prawnymi istotnymi dla funkcjonowania firm 

na polskim rynku, np. dostosowaniem prawa europejskiego w zakresie 

dotyczącym motoryzacji, systemem homologacji (kwestią spełnienia norm 

wymaganych przy rejestracji), kwestią regulacji w sprawie zbiórki i 

recyklingu pojazdów, gromadzeniem danych o stanie rozwoju sektora 

samochodowego (np. dane dotyczące pierwszych rejestracji, skali 

produkcji itp.).  

Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych zajmuje się 

problematyką edukacji, w tym edukacji zawodowej na potrzeby 

przemysłu. Przedstawił m.in. argumenty na rzecz rozwoju szkół 

zawodowych/branżowych (w Polsce dominuje model edukacji ogólnej). 

Prowadził badania obrazujące sposób postrzegania szkół zawodowych 

                                                 
73 Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych (Konfederacja Lewiatan). 
74http://konfederacjalewiatan.pl/o_nas/czlonkowie/zwiazki_branzowe/zwiazek_pracodawcow_

motoryzacji_i_artykulow_przemy (dostęp: 12.11.2021). 
75 Działa także Związek Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych, Prezes Alfred 

Franke; http://sdcm.pl/o-nas/ (dostęp: 12.11.2021). 
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przez rodziców uczniów76. Jest również partnerem w projekcie77, którego 

celem jest dopasowanie systemu kształcenia do potrzeb sektora 

motoryzacji. Zaplanowano powołanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji w 

branży motoryzacyjnej (z uwzględnieniem elektromobilności). Ma ona 

pełnić funkcję platformy wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami i 

edukacją pozaformalną a przedsiębiorcami. Celem Rady jest budowanie 

partnerstwa przedsiębiorstw z instytucjami rynku pracy, aby te drugie 

mogły świadczyć jak najlepsze usługi z zakresu pośrednictwa pracy i 

poradnictwa zawodowego. W związku z tym mają być zbierane dane o 

potrzebach kwalifikacji w sektorze i diagnozowane te potrzeby.  

Jak wyżej wspomniano, raczej nie zdarza się, by partnerzy społeczni w tej 

branży włączali się w zawieranie układów zbiorowych pracy (collective 

agreements), podobnie jak w innych branżach. W związku z tym struktury 

branżowe głównych związków zawodowych nie prowadzą działań na 

poziomie sektora i nie zawierają porozumień z organizacjami 

pracodawców w zakresie stosunków pracy. W tej sferze najważniejsze 

działania podejmowane są na szczeblu zakładów pracy.  

Sporadycznie dochodzi do współpracy związków zawodowych i 

pracodawców. Na przykład wspólnie dążono do utworzenia tzw. 

trójstronnego zespołu branżowego ds. branży motoryzacyjnej. Miał on 

działać w ramach Rady Dialogu Społecznego (trójstronne ciało: rząd, 

reprezentatywne organizacje związków zawodowych i pracodawców).  

                                                 
76 Efektywna edukacja. Debata branżowa e2. Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów 

Przemysłowych. Warszawa; 
http://konfederacjalewiatan.pl/legislacja/wydawnictwa/_files/publikacje/2016/Raport_Efektywna_
Edukacja_22_09_2016.pdf (dostęp: 12.11.2021). 

77 „Sektorowa Rada ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem 
elektromobilności)”; http://radasektorowa-motoryzacja.pl/o-projekcie/ (dostęp: 12.11.2021). 
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W 2016 r. Rada Dialogu Społecznego podjęła uchwałę o utworzeniu 

takiego zespołu. Od kilku lat sytuacja jest patowa, ponieważ związki 

zawodowe i pracodawcy optują za jego utworzeniem, sprzeciwia się 

jednak rząd. Nie jest to blokada na poziomie politycznym, ale raczej 

urzędniczym, na poziomie departamentu ministerialnego. „Być może 

niektórzy tam sądzą, że przyjdą lobbyści i załatwią sprawy” – mówi 

Grzegorz Pietrzykowski, przewodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu 

Motoryzacyjnego NSZZ „Solidarność”78.  

Pietrzykowski wskazuje, że związki zawodowe i pracodawcy zgadzają się 

odnośnie do przedmiotu dialogu – czyli spodziewanych zmian 

technologicznych w sektorze w związku z upowszechnianiem 

samochodów elektrycznych oraz w zakresie form zatrudnienia 

stosowanych przez firmy motoryzacyjne. Wspólnie uznają, że 

wprowadzanie nowych technologii produkcyjnych będzie wywoływało 

zmiany w sektorze. Już obecnie ma miejsce daleko posunięta 

automatyzacja (robotyzacja), która często prowadzi do redukcji 

zatrudnienia. Sytuację zmieni jeszcze bardziej upowszechnienie pojazdów 

elektrycznych. Ich konstrukcja sprawia, że z wielu obecnie stosowanych 

części samochodowych będzie można zrezygnować, np. wału korbowego 

czy skrzyni biegów. „Chcemy rozmawiać z rządem, aby miał świadomość, 

jakie zagrożenia się wyłaniają. Zależy nam na wsparciu w przypadku 

redukcji zatrudnienia. Władze powinny zaoferować środki na 

przekwalifikowanie, zmianę miejsc pracy itp.” – mówi Pietrzykowski. 

                                                 
78 http://www.sekretariatmetalowcow.pl/krajowe-sekcje/przemyslu-motoryzacyjnego/kontakt/ 

(dostęp: 12.11.2021). 
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Drugim przedmiotem dialogu są formy zatrudnienia w sektorze. Firmy 

stosują różne, tzw. atypowe formy zatrudnienia, w tym zatrudniają 

pracowników z agencji tymczasowych. Związkom zawodowym zależy na 

tym, aby firmy motoryzacyjne zachowały wartościowe miejsca pracy, a 

także ograniczały rozmiar prac wykonywanych przez pracowników z 

agencji pracy tymczasowej.  

W niektórych przypadkach związki zawodowe i pracodawcy podejmują 

wspólne działania, szczególnie w razie wyłonienia się doraźnego 

problemu. Czasami w odpowiedzi na rządowe propozycje legislacyjne. Na 

przykład partnerzy wystąpili wspólnie w sprawie dotyczącej producentów 

samochodów – chodziło o uzyskanie zgody rządu na przedłużenie 

obowiązywania normy EURO 6 dotyczącej dopuszczalnej emisji spalin 

samochodowych. Wprowadzenie nowej normy tworzyło zagrożenie, że 

producenci czy sprzedawcy samochodów pozostaną z pulą 

niesprzedanych pojazdów.  

Układy zbiorowe zawierane są na poziomie pojedynczych zakładów. 

Dotyczą one głównie spraw płacowych. W Volkswagen Poznań układ 

zawierany jest niemal od początku istnienia fabryk tego koncernu. 

Pierwszy podpisano w 1994 r. – zawiera on głównie elementy płacowe, w 

tym zasady wypłacania bonusu świątecznego – raz w roku (70% pensji 

brutto) oraz bonusu wakacyjnego (100% pensji brutto). Układ obejmuje 

również kwestie dotyczące rozwiązań emerytalnych. Związki uzgodniły z 

władzami firmy, że nie zostanie wprowadzony rządowy program PPK 

(Pracownicze Plany Kapitałowe), w jego miejsce prowadzony jest odrębny 

pracowniczy program emerytalny. W jego ramach pracodawca w całości 

opłaca składki emerytalne w wysokości 3,5% płacy brutto.  
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W zakładach Opla (OMP Gliwice) nie zawarto układu zbiorowego pracy, 

choć NSZZ „Solidarność” 20 lat temu zainicjowała rokowania. Mariusz 

Król, przewodniczący związku, wskazuje – jako przyczynę – na anomalie 

istniejące w Kodeksie pracy. Otóż zobowiązuje on pracodawców do 

prowadzenia rokowań ze związkami celem zawarcia układu, ale już nie 

wymaga zawarcia samego układu zbiorowego (Art. 241[2] par. 3). Król 

jako ciekawostkę podaje, że w zakładzie działającym od 1998 r. nie ma i 

nigdy nie było regulaminu wynagradzania, choć mówi o tym art. 77[2] 

Kodeksu pracy. Częściowo zastępowały go porozumienia płacowe, które 

pracodawca zawierał ze związkami zawodowymi, ale dokument o nazwie 

„regulamin wynagradzania” nigdy nie został uzgodniony ani ustalony (i to 

mimo wielokrotnych zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy). 

Również w PSA Manufacturing Poland (PSA MP) nie było układu 

zbiorowego pracy, ale pracodawca przyjął przynajmniej regulamin 

wynagradzania (16.10.2018). Nastąpiło to jednak na skutek jednostronnej 

decyzji władz firmy dzień po zarejestrowaniu spółki w KRS79. Spółka nie 

zatrudniała wówczas jeszcze pracowników na umowę o pracę. Taki 

„manewr” pozwolił pracodawcy na uniknięcie obowiązku uzgadniania 

regulaminu wynagradzania (podobnie zresztą jak i pracy) ze związkami 

zawodowymi. W tym czasie nie działały w zakładzie związki zawodowe.  

Bez udziału związków pracodawca ustalił regulamin pracy (wprowadził 

m.in. równoważny system czasu pracy na stanowiskach produkcyjnych 

oraz zapis dopuszczający, aby pracodawca mógł arbitralnie przedłużać 

okres rozliczeniowy do 12 miesięcy) oraz w podobny sposób wprowadził 

                                                 
79 Spółka wówczas nosiła jeszcze nazwę: Zakład Budowy Samochodów. 
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regulaminu wynagradzania (który przewiduje m.in. uznaniowość 

praktycznie wszystkich składników wynagrodzenia). 

Dopiero w marcu 2021 r. związkom udało się uzgodnić regulamin wypłaty 

dwóch jednorazowych bonusów oraz zawrzeć porozumienie płacowe na 

lata 2021–2023. Ma ono brzmienie praktycznie identyczne jak 

porozumienie obowiązujące w OMP Gliwice. To porozumienie jest o tyle 

ważne dla związków i pracowników, że pracodawca podważa koncepcję 

związkową po to, aby jego nowa firma PSA MP przejęła pracowników OMP 

Gliwice w trybie art. 23[1] Kodeksu pracy (nowa firma powstaje na terenie 

OMP Gliwice). Powyższa kwestia od 2019 r. pozostaje przedmiotem sporu 

prawnego między stronami.  

Valeo Lighting Systems (Chrzanów) Zakład posiada różne układy 

zbiorowe. Układy zbiorowe zawierane są również w spółkach związanych 

z Grupą FIAT-a. Natomiast układu zbiorowego nie ma w ASK Poland.  

Rady pracowników 

 W niektórych dużych zakładach nie powoływano rad pracowników (works 

councils), np. w Grupie Fiat oraz w Volkswagenie. Związki zawodowe 

odczuły, że pracownicy nie są zainteresowani dodatkowym organem ich 

reprezentacji. Nie inicjowały zatem powołania rady, nie pojawiły się też 

oddolne inicjatywy pracowników. W firmie Valeo Lighting Systems 

(Chrzanów) w przeszłości funkcjonowała rada pracowników, ale jej skład 

osobowy powielał się ze związkami zawodowymi. Przedstawiciele firmy 

spotykali się z radą raz do roku, kiedy przedstawiano plan rozwoju 

zakładu. W opinii rozmówcy rada pracowników była marginalizowana, 
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ponieważ związki zawodowe miały większe uprawnienia, a i tak zrzeszały 

te same osoby. W ASK Poland rada pracownicza nie funkcjonuje.  

W OMP Gliwice działała rada pracowników, powoływana od 1996 r. W 

skład Rady Pracowników OMP Gliwice kolejnych kadencji wchodzą 

wyłącznie, lub niemal wyłącznie, członkowie NSZZ „Solidarność” (np. 

sześć osób na siedmiu członków rady). Z kolei w PSA MP nie powstała 

dotychczas inicjatywa powołania rady pracowników.  

Król podkreśla, że w ostatnich latach możliwość współdecydowania o 

organizacji pracy w OMP Gliwice została ograniczona do ustawowego 

minimum. Taka sytuacja była w dużej mierze efektem sporu sądowego rady 

z pracodawcą dotyczącego nierespektowania przez pracodawcę 

porozumienia o współpracy. Sąd w pierwszej instancji80 wydał orzeczenie 

korzystne dla rady – orzekł, że pracodawca ma udostępnić radzie określone 

informacje. Jednak w postępowaniu odwoławczym Sąd Okręgowy 

(odwoławczy/apelacyjny) w Gliwicach 7 lutego 2012 r. orzekł, że spór wygasł 

z chwilą upływu kadencji rady, która ten spór wszczęła.  

Król wskazuje, że sposób działania sądów – przy ich znanej opieszałości – w 

praktyce paraliżuje możliwość dochodzenia przez rady swoich praw, które 

zapewnione są w ustawie o radach pracowników. To zaś sprawia, że rola 

rady staje się ostatecznie „teoretyczna”. 

Ponadto w przypadku Opla bardzo duże znaczenie w działalności 

związkowej ma aktywność na forum europejskich rad zakładowych (ERZ) 

zarówno Opel/Vauxhall, jak i PSA. Wypracowane tam porozumienia 

ramowe czy też zasady mają bowiem wpływ na rozwiązania stosowane 

                                                 
80 Sąd Rejonowy w Gliwicach, orzeczenie z 21 lutego 2010. 
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na poziomie lokalnym. Dzięki temu – jak mówi Król – rozmowy nie 

rozpoczynają się od zera (często nie mogą też prowadzić do równania w 

dół). 

Zmiany technologiczne i organizacyjne a dynamika partycypacji 

Pracownicy i menedżerowie zdają sobie zwykle sprawę, że nowe 

technologie mają wpływ na organizację pracy, a co za tym idzie – na 

zagrożenia związane z redukcją zatrudnienia. Badania międzynarodowe 

wskazują, że w tym sektorze przemysłu ok. 47% miejsc pracy (wśród 

różnych typów stanowisk) jest zagrożone likwidacją z powodu 

wprowadzania komputeryzacji/automatyzacji w procesach 

produkcyjnych, m.in. bardziej zaawansowanych form produkcji, robotyki, 

nowych materiałów, zwiększenia digitalizacji, sztucznej inteligencji, 

innowacji produktowych. Procesowi automatyzacji podlegają w 

największym stopniu miejsca pracy wymagające niskich i średnich 

kwalifikacji (ILO 2020:28).  

W wielu zakładach motoryzacyjnych (automotive) działających w Polsce 

miały miejsce zmiany technologiczne. Przedsiębiorstwa te są w zasadzie 

w ciągłym procesie doskonalenia (continuous innovation process) i 

wprowadzania nowych technologii. Firmy kierują się często zasadą 

dążenia do osiągnięcia w ciągu każdego roku 5% oszczędności. Sprawia 

to, że uszczuplają często swoją strukturę, optymalizują koszty i inne 

procesy. Wprowadzają roboty na taśmy produkcyjne (robotyzacja), a 

także roboty, które mogą pracować wraz ludźmi na linii produkcyjnej. W 

branży motoryzacyjnej robotyzacja uznawana jest za standardowe 

działanie. To ścieżka dająca szansę na dalszy rozwój branży.  
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W mniejszych firmach przemysłu motoryzacyjnego również wprowadzana 

jest automatyka. Przykładem może być przedsiębiorstwo MB Pneumatyka 

(Sulechów), które jest liderem na rynku produkcji złączy do 

pneumatycznych układów hamulcowych i zawieszeń w samochodach 

powyżej 3,5 tony (zatrudnia 80 osób). W ciągu ostatnich pięciu lat firma 

wprowadziła wiele form nowych technologii, np. maszynę pomiarową do 

produkcji, która kompletnie zastępuje pracowników. Zautomatyzowana 

została hala do pakowania produktów.  

Wprowadzenie nowych technologii wpływa na struktury organizacyjne 

przedsiębiorstw, sytuację pracowników i sposób wykonywania przez nich 

pracy (Korzeniowski 2019). Po roku 1990 dochodziło do znacznych 

redukcji zatrudnienia. Był to również skutek zmian na rynku 

samochodowym, w tym zmian w popycie na różne kategorie 

samochodów. Z tego właśnie powodu niektóre fabryki samochodów, 

które działały przed 1990 r., zbankrutowały. Najbardziej spektakularnym 

przypadkiem był upadek Fabryki Samochodów Osobowych w Warszawie, 

na Żeraniu (FSO). Firma wchodziła w alianse z różnymi producentami, ale 

ostatecznie wypadła z rynku.  

Duże zmiany technologiczne dotykają polskie fabryki koncernu Fiat. Miało 

to miejsce szczególnie po 2002 r. Wprowadzono roboty na spawalnię (do 

produkcji modelu Fiat Punto), które zastąpiły wykonywane do tej pory 

ręcznie czynności.  

Wśród pracowników panują różne opinie na temat partycypacji w 

warunkach wdrażania i funkcjonowania technologii automatyzujących 

różne elementy produkcji. Jeden z respondentów z Grupy FCA Poland 
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(Fiat Chrysler Automobiles)81 wskazuje, że partycypacja pracowników – w 

procesach wprowadzania nowych technologii i na co dzień – nie stoi na 

wysokim poziomie. Przełożeni tworzą klimat, w którym pracownikom 

sugeruje się, że są od wykonywania zadanych im czynności. A 

decydowanie to ich domena. Respondenci podają przykład: nawet 

przedstawiciele pracowników, związkowcy, późno dowiadują się o 

istotnych decyzjach, np. terminach przestojów. Dyrektorzy tłumaczą, że 

sami nie wiedzieli, ale pracownicy nie dowierzają. „Chcemy wiedzieć 

chociaż wcześniej niż dziennikarze“ – mówi jeden z pracowników.  

Respondent dodaje, że priorytetem dla kierownictwa są oszczędności, do 

których dąży się za wszelką cenę. Nie konsultowano się nawet w sprawie 

obniżenia temperatury w hali montażowej. „Można odnieść wrażenie, że 

menedżerowie średniego szczebla są motywowani do tego, aby narzucać 

bezpośrednim podwładnym uciążliwe wymogi, pracę ponad miarę. 

Natomiast pracownicy mają opory, aby ujawniać różne rzeczy z obawy 

przed konsekwencjami. Bezpośredni przełożony może skierować 

krnąbrnego pracownika na trudniejsze odcinki pracy, nawet brygadzista 

może zostać zdegradowany na niższą pozycję w hierarchii zakładu, gdy 

zacznie podnosić tematy, które są niepożądane przez kierownictwo”. 

Pracownicy mają obawy przed skierowaniem sprawy do tzw. komórki 

Repo (dział zarządzania zasobami ludzkimi). Były przypadki, że 

                                                 
81 Wypowiedzi respondentów pochodzą z badań ankietowych wykonanych przez IRES Lucia 

Morosini w 2016 r. Podsumowanie badań zawarto w raporcie Inteligentne Stosunki Przemysłowe – 
inteligentna produkcja przemysłowa i organizacja pracy: nowe scenariusze dla przemysłu. Raport 
po przeprowadzonych ankietach z pracownikami Grupy FCA (Lucia Morosini IRES 2016).  

Badania wykonano w ramach międzynarodowego projektu finansowanego przez Komisję 
Europejską – „Industrial Relations – Smart Production in the Manufacturing Industry and Work 
Organisation: New Scenarios for Industrial Relations (VS/2016/0093)”; 
http://www.smartproduction.it/progettoue.php (dostęp: 12.12.2020 ). 
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przełożony szybko się dowiadywał się o złożeniu sprawy, co kończyło się 

źle dla zgłaszającego.  

Związki zawodowe starają się bronić pracowników przed przełożonymi, 

którzy zachowują się zbyt woluntarnie i nie okazują pracownikom 

należytego szacunku. Nie zawsze jest to skuteczne, bo sprawa musi zejść 

na poziom danego pracownika, co oznacza jego identyfikację i 

ewentualne konsekwencje dla niego.  

Respondent dodaje, że atmosfera w zakładzie pogarszała się w ostatnich 

latach. Przynajmniej część starszych stażem pracowników ma trudne 

relacje z młodszymi menedżerami: „Kształcili się w różnych zakładach i 

krajach, ale wykazują często dużo nadgorliwości, nie dostrzegają 

ludzkiego wymiaru pracy”.  

Na intensywność partycypacji ma wpływ charakter pracy – na halach 

fabrycznych funkcjonuje system pracy montażowej przesuwającej się linii. 

Większość elementów pracy jest opisana w regulaminie pracy.  

Formy partycypacji w Grupie FCA 

W tyskiej fabryce Grupy FCA system partycypacji wynika z koncepcji 

produkcji opartej na współpracy (collaborative manufacturing – 

produkcja we współpracy) oraz koncepcji produkcji światowej klasy (world 

class manufacturing, WCM), w której kluczową wartością ma być 

pojedynczy człowiek i jego wpływ na wypracowanie wartości dla firmy.  

Jedną z form partycypacji jest system, który umożliwia pracownikom 

zgłaszanie innowacji (innowacje, czyli tzw. kaizeny). Mogą one dotyczyć 

usprawnień w organizacji pracy, jak i wytworzenia nowych produktów, 

urządzeń itp. System został silnie sformalizowany. Wprowadzony został 
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wymóg, aby pracownicy zgłaszali rocznie 25 innowacji (kaizenów). Jeden 

z pracowników twierdzi, że rozwiązanie to ostatecznie nie działa 

proinnowacyjnie. Pracownicy czują się przymuszani: „(…) pracownicy 

woleliby, aby to wynikało z ich inicjatywy i kreatywności”. „Pracownicy 

wysuwali różne innowacje, od tych poważnych, które usprawniały pracę, 

po dość błahe. Niektórzy proponowali, że dane stanowisko trzeba 

wyposażyć w długopis, a kolejny pomysł, że trzeba długopis powiesić na 

łańcuszku”.  

Kolejny badany wyraża przekonanie, że system nie jest zbyt popularny, 

zwłaszcza wśród pracowników z dłuższym stażem pracy. Ale inaczej jest 

wśród młodszego pokolenia. Ono zaczyna go postrzegać jako możliwość 

wpływania na ulepszenie swojego miejsca pracy, poprawę jego 

ergonomii.  

Bogusław Klimczak, brygadzista na wydziale montażu (1987–2006), 

opisuje ważną innowację, którą wysunęli pracownicy w 2009 r. Było to po 

wprowadzenie do produkcji – obok modelu 500 – także Forda K. 

Zastosowano takie rozwiązania produkcyjne, które generowało 

zagrożenie pomyłek przy montażu części do jednego albo drugiego 

modelu. Pracownicy wysunęli pomysł, który miał temu przeciwdziałać. 

Wymyślono, aby zainstalować czujnik i oprogramowanie, które 

sygnalizują, gdy dochodzi do zamontowania części do niewłaściwego 

modelu. Ponadto sprawiają one, że nie wysuwa się element w linii 

automatycznej, co uniemożliwia montaż. 

Przełożeni najbardziej zainteresowani są partycypacją w zakresie BHP. 

Chcą bowiem redukować liczbę wypadków, gdyż to one powodują 
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przestoje, zmniejszenie wydajności, pogorszenie jakości itp. Natomiast 

pracownicy nie ingerują w pewne kwestie, jak np. zagadnienia czasu 

pracy, ponieważ ten jest sformalizowany (7 godzin 10 minut plus 

przerwa).  

Partycypacja wśród pracowników zajmujących się produkcją nie znajduje 

wyrazu w powoływaniu zespołów projektowych. Nawet gdy takie są 

powoływane, to przedstawiciel pracodawcy decyduje o ich składzie. Z 

partycypacją nie został powiązany system płacowy.  

Wśród form partycypacji na poziomie komunikacji pracownicy wymieniają 

m.in. radiowęzeł, który działa podczas przerwy w pracy, gazetki 

zakładowe. Jeden z pracowników mówi, że niektórzy dyrektorzy posługują 

się indywidualnymi kanałami informacji – wydzwaniają do niektórych 

pracowników i proszą o przekazywanie dalej informacji. Członkowie 

związków zawodowych, które są często przekaźnikami informacji, mają 

zebrania związkowe. Uczestniczą też w posiedzenia tzw. komisji 

konsultacyjnej, w skład której wchodzą przedstawiciele kierownictwa 

firmy.  

Jeden z respondentów uznał, że „być może przyszłość w zakresie sposobu 

komunikacji to elektroniczne ankiety, opinie, a więc multimedia, łatwy 

dostęp pracowników do stron związkowych, do wypowiadania się i 

wyrażania opinii, do dyskretnego składania wniosków o porady prawne”. 

Pracownicy mogą uczestniczyć w warsztatach dotyczących procesów 

doskonalenia technologii. Omawiane są na nich ich sugestie dotyczące 

współtworzenia rozwiązań na wydziale produkcyjnym, a także 

zastosowania nowych technologii oraz zmian technologicznych. 
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Pracownicy i pracodawcy w warunkach zmiany technologicznej.  

Kierownictwo fabryki dostrzega zalety koncepcji collaborative 

manufacturing. Ma ona pozytywny wpływ na wiele parametrów 

funkcjonowania zakładu, w tym m.in. optymalizację planowania produkcji, 

rozwijanie wiedzy nabytej w procesie produkcji, kształtowanie 

świadomości każdego pracownika. Wpływa na skracanie czasów 

wykonywania różnych operacji na liniach montażowych i ostatecznie 

skraca czas dostawy samochodu do klienta. 

Jeden z pracowników uważa, że obecnie w zakładzie konstruktorzy 

uwzględniają „koncepcję współtworzenia”, czyli współpracę pomiędzy 

twórcami a użytkownikami nowej technologii. Inny pracownik dodaje: 

„Pięknie brzmi, ale…”. Pracownicy twierdzą, że koncepcja bardziej 

wskazuje, jak powinna wyglądać współpraca w zakładzie, niż jak ona 

rzeczywiście wygląda. Jeden z nich powiedział, że to, co „wymyśli 

konstruktor, inżynier powinien skonsultować z pracownikiem i zachęcić go 

wręcz to współtworzenia rozwiązań”. W realiach organizacji pracy 

pracownik posiada tę przewagę, że „ma często bardziej realne spojrzenie 

na otaczające środowisko i miejsce pracy”. Natomiast dzięki realizacji 

zasady współtworzenia może łagodniej zaakceptować zmiany w swoim 

otoczeniu. A może to być trudne, gdy „pracownik czuje, że coś mu jest 

narzucane siłą”.  

Kolejny respondent zauważa, że wyzwaniem dla konstruktorów 

technologii jest umiejętność wciągania pracowników w realizację 

„koncepcji współtworzenia”. Następny respondent zauważył: „Pracownik 

wykonujący prace fizyczne, czyli tzw. użytkownik technologii, nie ma – ze 
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względu na pracę i jej tempo – zbyt szerokich możliwości uczestniczyć w 

tego typu przedsięwzięciach”.  

Kolejny badany: „Pracownik powinien uczestniczyć w „koncepcji 

współtworzenia”, nie powinien być poza tym procesem, a wręcz ją 

współtworzyć, być jej częścią, ciałem doradczym, przekazywać swoje 

uwagi i spostrzeżenia”. 

Respondenci wskazywali na potrzebę wytworzenia równowagi w 

procesach wprowadzania nowych technologii. Kluczowym wyzwaniem jest 

to, aby wprowadzenie nowych technologii nie oznaczało wykluczenia 

części pracowników, zwłaszcza starszych stażem. Konieczna jest 

równowaga pomiędzy pracownikami starszymi stażem, którzy niezbyt 

chętnie uczestniczą w zmianach, a młodszymi. Starsi nie zostaną 

wykluczeni, jeśli będą mieli dostęp do większej liczby szkoleń, a szkolenia 

pozwolą im na nadążenie za zmianami.  

Inni respondenci wskazują na znaczenie kształtowania przyjaznego 

środowiska pracy (warunki, bezpieczeństwo i higiena), a także na 

znaczenie dbałości o wysoką świadomość pracowników oraz zadowolenie 

(również finansowe) z uczestnictwa w tworzeniu dobrego jakościowo 

produktu dla klienta. Kolejny respondent podkreślił znaczenie właściwej 

oceny możliwości fizycznych pracownika. Uznał, że ma miejsce „rażący 

brak zrozumienia” w tym zakresie, co objawia się w nadmiernym 

redukowaniu liczby pracowników w wyznaczonych strefach produkcji. 

Związki zawodowe wobec wyzwań. Respondentom zadano pytanie o 

wyzwania stojące przed związkami zawodowymi w obliczu rozwoju 

gospodarki cyfrowej i inteligentnej produkcji. Działacze związkowi są 
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zdania, że ich rolą jest sprawienie, aby pracownik, pozostawał w centrum 

gospodarki cyfrowej i inteligentnej produkcji, „aby nie dopuścić do 

wykluczenia pewnych grup społecznych”.  

Jednocześnie związki stoją przed wyzwaniem aby wzmacniać wśród 

pracowników szerokie zrozumienie dla znaczenia postępu 

technologicznego, ale także zapewniać pełną informację ze strony 

pracodawcy. „Pozwoli to współtworzyć przyjazny klimat dla procesu 

dokonujących się zmian”. 

Związkowcy uznali, że powinni podnosić własne kwalifikacje tak, aby 

mogli być równorzędnymi partnerami dla pracodawcy. Tym samym 

mieliby wówczas możliwość kształtowania sytuacji w zakładach. Za 

główne zadanie związków działacze uznali podtrzymywanie kontroli nad 

tym, aby nie dochodziło do nadmiernego ograniczania zatrudnienia, a 

także pogorszenia relacji pracownik – przełożony oraz aby pracodawca 

nie powodował obniżenia pozytywnej samooceny u pracownika. 

Związki powinny dostosowywać formy reprezentacji pracowniczej, aby 

odpowiednio reagować, gdy wyłaniają się nowe modele organizacji pracy 

i rodzaje form zatrudnienia (nietypowe umowy o pracę). Za istotne 

uznano zwiększanie „uprawnień dla zakładowych organizacji związkowych 

mających wpływ na to, co dzieje się bezpośrednio w zakładzie pracy, np. 

możliwość blokowania pewnych form zatrudnienia – agencje pracy 

tymczasowe”.  
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Formy partycypacji w Volkswagen Poznań 

Szereg przedsięwzięć w zakresie wprowadzania nowych technologii miało 

miejsce w poznańskich fabrykach (czterech) należących do spółki 

Volkswagen Poznań82.  

W ostatnich latach największa zmiana technologiczna miała miejsce w 

2020 r. na wydziale spawalni, gdzie wprowadzono roboty do produkcji 

nowego modelu dostawczego (Caddy). Automatyzacja spowodowała 

konieczność redukcji zatrudnia o 750 osób (Pasławska 2020b). W okresie 

pandemii powstały plany zwolnienia 450 osób (Pasławska 2020a). 

Jednocześnie, jak mówił prezes firmy, to dzięki automatyzacji mogła 

powstać kolejna fabryka Volkswagena, w której uruchomiono produkcję 

samochodu dostawczego Crafter.  

Pracodawca zapowiadał wprowadzanie systemów automatyzacji z 

wyprzedzeniem. Była ona wpisana w strategię firmy. Związki zawodowe 

mogły przygotować się do podjęcia rozmów dotyczących zwolnień 

wywołanych automatyzacją, m.in. na temat kryteriów zwolnień, pakietów 

pomocowych dla pracowników tracących miejsca pracy. Pracodawca 

zaoferował różne programy wsparcia dla osób wyznaczonych do 

zwolnienia, np. dni wolne na szukanie nowej pracy, zasadę, że gdy pojawi 

się szansa ponownego zatrudnienia, zwolniony pracownik będzie miał 

pierwszeństwo w rekrutacji. Jednocześnie firma zaproponowała większe 

gwarancje utrzymania zatrudnienia dla osób, które pozostawały w na 

stanowiskach.  

                                                 
82 Spółka rozpoczęła działalność produkcyjną w Polsce w 1993 r. (najpierw zajmowała się 

montażem samochodów).  



 
120 

 

Pracownicy byli szkoleni, aby przygotować się do wykonywania zadań w 

nowych warunkach. Jednocześnie po wprowadzeniu robotów wdrożono 

zmiany w organizacji pracy. Doszło m.in. do rotacji pracowników na 

stanowiskach pracy, co zdaniem jednego z respondentów mogło 

oznaczać pogorszenie warunków pracy dla części załogi. Dobre miejsca 

pracy straciły osoby zajmujące się wyposażaniem aut specjalistycznych 

(np. na potrzeby policji, straży pożarnej). Później zostały one skierowane 

do pracy na linii montażowej, gdzie wykonują powtarzalne czynności. 

„Przybyło zwolnień lekarskich L4, bo pracownicy cierpią na depresję, ich 

praca się zmieniła, obniżył status”. 

Ankietowany pracownik uważa, że zarządzający silnie kierują się 

priorytetem, którym jest podnoszenie wydajności pracy. Zarząd co roku 

szuka oszczędności i podnosi wskaźniki wydajności pracowników. 

Menedżerowie wyższego szczebla jednostronnie decydują o zwiększeniu 

obciążenia pracą, monitorują miejsca pracy. Zakładają, że zmiany 

technologiczne sprawiają, że praca jest lżejsza, a pracownicy nabierają 

wprawy. A zatem powinni robić więcej. Planowane są roczne przyrosty 

wydajności. Sprawia to, że niektóre stanowiska pracy są redukowane, a 

obowiązki przenoszone na pozostałych. 

Zdaniem Piotra Obrysia, przewodniczącego NSZZ „Solidarność” w 

Volkswagen Poznań, w trakcie zmian technologicznych i organizacyjnych 

związki zawodowe pozostawały w stałym kontakcie z menedżerami i 

kierownictwem firmy. Stosowane były różne formy partycypacji z 

udziałem związków oraz z pracownikami w poszczególnych komórkach 

organizacyjnych firmy. 
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Marcin Siwczak, przewodniczący drugiego związku zawodowego 

działającego w poznańskiej fabryce – Inicjatywa Pracownicza, twierdzi, że 

automatyzacja miała pomóc pracownikom w wykonywaniu najcięższych 

prac, spowodowała natomiast redukcję zatrudnienia, a pewna grupa 

pracowników wciąż wykonuje ciężkie prace. 

-------------------------------- 

W firmie działa zakładowy system partycypacji wynikający – przynajmniej 

częściowo – z treści zapisów tzw. Karty Stosunków Pracy (Labour Relations 

Card)83. Zarząd korporacji podpisał ją w 2009 r. z kilkoma podmiotami: 

Europejską Radą Zakładową Koncernu, Światową Radą Zakładową 

Koncernu oraz Międzynarodowym Związkiem Zawodowym Pracowników 

Przemysłu Metalowego (IMB)84.  

Podpisanie dokumentu miało miejsce podczas dorocznego posiedzenia 

Światowej Rady Zakładowej Koncernu i Zarządu Koncernu85. Volkswagen 

AG jest pierwszym przedsiębiorstwem motoryzacyjnym na świecie, w 

którym funkcjonuje tego typu porozumienie86.  

Karta zawiera zapisy mówiące o trzech prawach pracowników: do 

informowania, do konsultacji i do współdecydowania. Określono obszary, 

w których te prawa mogą być egzekwowane. Jednocześnie prawu 

pracowników do współdecydowania towarzyszy zapis o 

współodpowiedzialności pracowników za podejmowane decyzje, a tym 

samym za przedsiębiorstwo i załogę.  

                                                 
83 https://volkswagen-poznan.pl/en/responsibility/employees (dostęp: 12.12.2021). 
84 Ibidem. 
85 https://volkswagen-poznan.pl/pl/odpowiedzialnosc/pracownicy (dostęp: 12.12.2021 ). 
86 https://porscheinterauto.pl/assets/download/normy-spoleczne.pdf (dostęp: 12.12.2021). 
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Ponadto Karta posiada zapisy dotyczące zakładowych organizacji 

związkowych. Mają one prawo do współdecydowania w zakresie systemu 

wynagradzania. W praktyce każda zmiana tabeli wynagrodzeniowej czy 

premii musi być negocjowana z organizacją związkową i może być 

wprowadzona tylko za obustronną zgodą. 

Karta przewiduje system różnych form kontaktu pracowników z 

przełożonymi i władzami firmy. Zdaniem szefa „Solidarności”, pracownicy 

mają dużo możliwości kontaktu z przełożonymi z różnych szczebli. Mogą 

uczestniczyć w dorocznym sympozjum, na którym kierownictwo 

poznańskiej spółki przekazuje aktualne informacje o produkcji, finansach 

czy sprawach personalnych. W tym czasie produkcja jest wstrzymana na 

3-4 godziny, aby każdy pracownik mógł wziąć w nim udział. Wystąpienia 

kierownictwa, a także przedstawicieli związków są transmitowane do 

różnych zakładów firmy. Zarezerwowany jest czas na zadawanie pytań. W 

okresie pandemii sympozja się nie odbywały, zaplanowano je natomiast 

w grudniu 2021 r. w formie online. 

Ponadto dwa razy w roku odbywają się spotkania w poszczególnych 

zakładach firmy. Dają możliwość komunikacji z wszystkimi pracownikami. 

Co tydzień odbywają się spotkania dotyczące bieżących spraw 

pracowniczych czy kwestii socjalnych.  

Z kolei na poziomie wydziałów związek organizuje tzw. rundę zapytań 

oraz powołuje koła dotyczące zapewnianiu jakości, np. na lakierni, 

montażu. Związki organizują też przynajmniej raz w miesiącu zebrania dla 

pracowników, podczas których omawiane są sprawy istotne dla załogi.  
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Elementem partycypacji są także kanały komunikacji kontrolowane przez 

kierownictwo, takie jak biuletyn zakładowy. Każdego roku pracownicy 

mogą wypełnić anonimową ankietę. Jest to badanie znane jako barometr 

nastrojów. Uczestniczy w nim ok. 90% załogi. Jeden z pracowników 

podkreśla, że pytania są bardzo ogólne. Treść odpowiedzi jest później 

omawiana z mistrzem. Ten często pyta: „dlaczego jesteście 

niezadowoleni?”. Niejednokrotnie zdarza się, że pracownicy nie zabierają 

głosu, ponieważ obawiają się, że ich anonimowość zostanie 

zdemaskowana i zostaną przeniesieni na cięższe stanowiska pracy lub do 

innych fabryk w ramach spółki.  

Przeprowadzane są także badania pod nazwą „Wyzwania 

demograficzne”, „Elektroniczna rejestracja czasu pracy”. 

Dodatkowo komisje zakładowe związków organizują spotkania z 

zarządem, działem zasobów ludzkich. Zainteresowani pracownicy mogą 

w nich uczestniczyć. Poza sprawami dotyczącymi struktury stanowisk 

pracy, czasu pracy czy spraw socjalnych, w kręgu zainteresowania 

pracowników znajdują się takie zagadnienia, jak dostęp do parkingu, 

wyznaczanie miejsc do palenia itp.  

Pracownicy mają możliwość przekazywania swoich opinii i uwag poprzez 

specjalną aplikację. Jednocześnie w firmie zwyczajowo podejmuje się 

działania polegające na delegowaniu zadań pracownikom i zespołom 

pracowników do samodzielnego wykonania.  

x 

Jeden z pracowników przedstawia – jako przykład partycypacji – program 

PCU, czyli proces ciągłego ulepszania. W jego ramach pracownicy mogą 
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wpłynąć na zmianę i polepszenie ergonomii na swoim stanowisku pracy. 

„Brzmi ładnie, ale do czasu. Dział planowania uznaje, że praca na danym 

stanowisku staje się lżejsza, więc program tak naprawdę umożliwia 

obciążanie pracownika dodatkowymi czynnościami”.  

Pracownicy uważają, że zarząd firmy zredukował za dużo stanowisk 

pracy. Ci, którzy zachowali stanowiska, obciążani są godzinami 

nadliczbowymi, aby zrekompensować braki kadrowe. Pracownicy na 

umowach śmieciowych nie mają za dużego wyboru. Jeśli będą odmawiać 

pracy po 12 godzin, ich umowy nie zostaną przedłużone.  

Zdaniem jednego z pracowników, delegowanie zadań czy prac 

projektowych ma miejsce, ale raczej poza sferą produkcji. Według Piotra 

Obrysia: „W firmie stale powoływane są zespoły, które wykonują projekty 

w sposób niezależny. Pracują nad określonymi procesami optymalizacji. 

Przedmiotem wspólnego działania jest m.in. optymalizacja stanowisk 

pracy zgodnie z zasadami ergonomii. Specjalne zespoły definiują 

najważniejsze zagrożenia dla sprawnego systemu pracy”.  

Przy różnych projektach zmian zazwyczaj kluczową rolę odrywają 

wewnętrzne komitety pracowników – tzw. trójkąt, czyli zespół złożony z 

trzech stron: przedstawicieli związków, działu HR oraz menedżerów z 

produkcji. Takie komitety działają na wszystkich wydziałach.  

Marcin Siwczak, przewodniczący Inicjatywy Pracowniczej, podkreśla, że 

działania jego związku polegają m.in. na tym, że związkowcy 

interweniują, gdy pracownicy zatrudnieni na liniach produkcyjnych 

znajdują się w trudnym położeniu z powodu sporu czy konfliktu z 

bezpośrednim przełożonym lub gdy spotykają się z nadużywaniem pozycji 



 
125 

 

przełożonego, arogancją, nieliczeniem się z godnością pracownika. 

Pracownicy często zgłaszają, że mistrzowie nadużywają swojej pozycji. 

Presje na pracowników produkcyjnych są normą, podobnie jak 

przypominanie pracownikom, że niedługo kończy się im umowa. Takimi 

hasłami mistrzowie stresują pracowników i dają do zrozumienia, że jak 

będą odmawiać pracy w godzinach nadliczbowych, to ich umowy nie 

zostaną przedłużone. 

Działacz związkowy wskazuje, że brakuje sprawnego mechanizmu 

eliminowania autorytarnych majstrów. „Kiedyś miała miejsca taka 

sytuacja, ale majster został tylko przeniesiony na inne stanowisko. 

Kierownictwu zależy, aby pracownicy byli trzymani w dyscyplinie. Nie 

wiadomo, gdzie jest równowaga między zapewnieniem godności 

pracownika a wymogami dyscypliny”. 

Elementem partycypacji jest system wynagradzania. System płac jest 

kształtowany we współpracy ze związkami. Pracodawca nie może sam 

decydować o systemie czy o składnikach płac, w tym o proporcji między 

częścią zasadniczą wynagrodzenia i zmienną. Istnieje system premii, m.in. 

za niechorowanie. Każdego roku przełożony rozmawia z podwładnym i 

może mu przyznać kilkutysięczną premię. Bierze wówczas pod uwagę 

jego wkład i zaangażowanie w pracę, partycypację itp.  

Jednocześnie, jak wskazuje jednej z respondentów, wciąż istnieją czynniki, 

które wpływają niekorzystnie na intensywność partycypacji. Chodzi w 

dużym stopniu o obawy części pracowników. Otóż niektórzy z góry 

zakładają, że ich głos nie będzie mile widziany, a nawet że wyrażenie 

własnej opinii pogorszy ich sytuację w zakładzie. Obawiają się, że zostaną 
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przeniesieni na gorsze stanowisko pracy, bardziej oddalone od miejsca 

zamieszkania albo że ich umowa o pracę nie zostanie przedłużona (jeśli 

pracują na umowach na czas określony).  

Formy partycypacji w Opel  

Fabryka Opla87 (od 2021 r. część Grupy Stellantis) jest przykładem firmy, 

która przechodziła wiele zmian organizacyjnych. Większość z nich 

wynikała z faktu, że w różnych okresach czasu dochodziło do spadku 

popytu na produkowane tam marki samochodów (model Astra). Fabryka 

zaczęła produkcję w 1998 r. (model Opel Astra Classic I), w szczytowym 

okresie produkowała nieco ponad 200 tys. samochodów i zatrudniała ok. 

4 tys. osób. Doszło jednak do spadku sprzedaży najpopularniejszych 

modeli. W 2018 r. rozpoczęły się zwolnienia. W 2019 r. wyprodukowano 

93,2 tys. samochodów (PZPM 2020:47).  W 2021 r. zatrudnienie spadło do 

1,5 tys. osób.  

W 2017 r. wprowadzono program dobrowolnych odejść. Pracownikom 

oferowano odprawy sięgające dwudziestokrotności miesięcznego 

wynagrodzenia. Program przewidywał również możliwość wyjazdu do 

pracy w zagranicznych zakładach koncernu. Część pracowników 

otrzymała propozycję przejściach do innych fabryk Opla, które działają w 

Tychach (produkcja silników) oraz w nowo budowanej fabryce 

samochodów dostawczych)88. W nowej fabryce niektóre wydziały, jak np. 

                                                 
87 Opel uruchomił produkcję samochodów w Gliwicach w 1998 r. Do połowy 2021 r. 

wyprodukował ponad 2,75 mln aut. Spółka ma zakończyć produkcję samochodów osobowych w 
końcu 2021 r.; https://wyborcza.biz/biznes/7,177151,27658005,pol-miliona-opli-astra-z-fabryki-w-
gliwicach-i-zaraz-ja-zamkna.html?_ga=2.63710827.574702132.1632046113-
889707790.1625062314#S.main_topic_2-K.C-B.7-L.2.maly (dostęp: 12.12.2021). 

88 https://gliwice.wyborcza.pl/gliwice/7,95519,26198094,widmo-zwolnien-grupowych-w-
gliwickim-oplu-wszystko-przez-nadwyzke.html (dostęp: 12.10.2020). 
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spawalnia, zostały już zautomatyzowane (w przeciwieństwie do 

poprzedniej fabryki, gdzie pracownicy wiele prac wykonywali ręcznie).  

W zakresie partycypacji w powyższej firmie – zdaniem Bożeny Baldysz, 

kierownika ds. szkoleń i rozwoju – ma miejsce delegowanie zadań, ale 

jego skala zależy od specyfiki danego stanowiska pracy i jego miejsca w 

strukturze firmy. Jeśli chodzi o pracowników produkcyjnych, stopień 

delegowania jest relatywnie najmniejszy, niemniej jednak i w tym 

przypadku znaczący. Firma funkcjonuje w kulturze lean, co oznacza, że 

pracownicy produkcyjni angażowani są w podejmowanie decyzji i 

rozwiązywanie problemów. Na przykład uczestniczą w warsztatach 

rozwiązywania problemów (koła jakości czy warsztaty nieustannego 

doskonalenia CIP). Gdy dochodzi do powstania np. defektu jakościowego 

lub sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu, wspólnie z przełożonym 

analizują przyczyny.  

Zdaniem Bożeny Baldysz, w firmie efektywnie działa system kaizen – 

proponowanie usprawnień w procesie wykonywania pracy. Wszyscy 

pracownicy biorą udział w tym programie. Wybrani pracownicy (z 

największym doświadczeniem i kompetencjami) zastępują nieobecnego 

lidera zespołu lub szkolą nowych pracowników. 

Funkcjonuje system rozmów półrocznych, podczas których pracownicy 

wszystkich poziomów zgłaszają, jakie kompetencje powinni lub chcieliby 

rozwijać, a ich sugestie są uwzględniane przy planowaniu szkoleń i rotacji. 

Elementem kultury organizacyjnej firmy są zespoły projektowe. W ramach 

działów macierzystych praca organizowana jest zwykle w oparciu o 

projekty. Powoływane są zarówno zespoły jednorodne – składające się z 



 
128 

 

pracowników tego samego działu, jaki i zespoły ponadwydziałowe, 

tworzone w celu rozwiązania jakiegoś problemu lub zaplanowania 

jakiegoś wydarzenia. Wielkość zespołu zależna jest od skali zadania. Na 

przykład w przypadku wdrażania nowego modelu samochodu do 

produkcji powstaje kilkudziesięcioosobowy zespół projektowy składający 

się z pracowników wszystkich działów. Lider zespołu przydzielany jest 

odgórnie, podobnie jak i inni liderzy odpowiedzialni za określone części 

projektu, np. na wydziałach.  

Często pracownicy różnych działów uczestniczą w różnych zespołach 

projektowych. Zwykle pełnią w nich różnorodne role. Może być tak, że 

pracownik może być kierownikiem jednego zespołu projektowego i 

szeregowym członkiem w innym zespole. 

Nabór do zespołów projektowych rozpoczyna się od analizy celów 

projektu. Członkowie zespołu są wyznaczani przez kierownictwo danego 

działu, na podstawie posiadanych kompetencji. Formułuje są wobec nich 

oczekiwania. 

W przypadku dużych projektów, kierownik projektu tworzy strukturę 

organizacyjną zespołu projektowego, opisuje role poszczególnych 

członków i przygotowuje profil wymagań oraz kwalifikacji pracowników na 

konkretne stanowiska. Członkowie grupy projektowej wybierani są zwykle 

spośród pracowników organizacji. W zależności od projektu czasowo 

przenosi się ich z komórki organizacyjnej do projektu lub pozostawia w 

dotychczasowej strukturze, przydzielając nowe zadanie. 
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Producenci części samochodowych  

Jak wyżej zostało zaznaczone, w Polsce działa wiele firm przemysłu 

motoryzacyjnego, które zajmują się produkcją części samochodowych. 

Działają również te z grupy największych na świecie (m.in. Faurecia, 

Valeo). Z grupy 30 globalnych producentów części, 20 posiada fabryki w 

Polsce. Tworzą oni ok. 150 tys. miejsc pracy (2017)89. Producentów 

przyciągają niskie koszty pracy w Polsce, a także centralne położenie 

Polski w Europie.    

W firmach produkujących komponenty również miały i mają miejsce 

zmiany technologiczne, także w zakresie organizacji pracy. Ciągle 

zwiększa się rozmiar robotyzacji. W opinii menedżera z jednej z firm ds. 

rozwoju i relacji pracowniczych/personalnych, robotyzacja należy obecnie 

do standardowych przedsięwzięć podejmowanych przez firmy z branży 

motoryzacyjnej. Obecnie jest to główny czynnik sprzyjający ich rozwojowi. 

Przynosi „czyste” oszczędności. Pracownicy są świadomi tego procesu i 

współuczestniczą w nim. Jednocześnie według opinii jednego z 

respondentów, pracownicy fabryczni niezbyt często angażują się w 

praktykowanie partycypacji. Dotyczy to zwłaszcza pracowników z firm, 

które są silnie  skoncentrowane w wybranych rejonach Polski. Otóż 

przedsiębiorstwa oferują im zwykle miejsca pracy o podobnym 

standardzie, zazwyczaj niskopłatne. Firmy organizują pracę w ten sposób, 

że jej wykonywanie jest monotonne, to zwykle seria powtarzalnych 

czynności związanych z montażem. „Przynajmniej część pracowników 

wykonuje pracę mechanicznie, nie zależy im na angażowaniu się w 

                                                 
89 Polska Izba Motoryzacji. 2017. Cały świat montuje polskie części samochodowe; 

https://pim.pl/caly-swiat-montuje-polskie-czesci-samochodowe/ 
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sprawy firmy. Otrzymują wprawdzie wynagrodzenie za zgłaszanie 

innowacji, ale proponowane pieniądze nie są zazwyczaj duże. Ponadto 

towarzyszy im świadomość, że łatwo zdobędą podobną pracę w 

pobliskich firmach, które również produkują części zamienne”.  

W spółce ASK Poland90 (produkcja komponentów elektronicznych) w 

ostatnich pięciu latach zostały wprowadzone nowe technologie, które 

spowodowały automatyzację licznych procesów produkcyjnych. 

Wprowadzono także nowe oprogramowanie w systemach 

informatycznych. Wdrażanie nowych technologii pociągnęło za sobą 

zmiany w organizacji pracy. Została ona oparta na modelu just-in-time, 

czyli modeli produkcji „dokładnie na czas” (zakłada się, że np. 

komponenty do produkcji nie są magazynowane, ale dostarczane, gdy 

rozpoczyna się produkcja). Nie towarzyszyły temu zwolnienia, nie 

nastąpiły zmiany w organizacji czasu pracy. Dostosowano jedynie zasady 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Rozmówcy wskazują, że kierownictwo firmy wprowadzało nowe 

technologie bez konsultacji z pracownikami oraz nie przeprowadzano 

szkoleń (przyuczenia do obsługi nowych maszyn). Ich zdaniem 

przysporzyło to pracownikom problemów. „Pracownicy nie są szkoleni i 

nie uczestniczą w montażu nowych technologii. Włosi przyjeżdżają, 

montują maszyny, nie szkolą. Jest to narażanie ludzi. Nowi pracownicy 

często nie znają się na produkcji i nie są przeszkoleni (np. na produkcji 

pracuje piekarz)”. 

                                                 
90 W ASK Poland przeprowadzono wywiady kwestionariuszowe: ze Społecznym Inspektorem 

Pracy oraz przedstawicielem NSZZ „Solidarność”, pracownikiem obsługującym system 
automatyczny.  
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W opinii pracowników nie istnieje wewnętrzny proces rekrutacji na nowe 

stanowiska pracy, zauważany jest też brak elastyczności w wykonywaniu 

zadań, w tym rotacji stanowisk pracy. Nowi pracownicy zatrudniani są bez 

profesjonalnego przygotowania i przeszkolenia, „brak jest również 

wypracowanego sytemu przekwalifikowań”. 

Działacz związkowy wskazuje na wiele typów braków, m.in. w zakresie 

konsultacji, rozmów, w kulturze komunikacji, poszanowaniu godności 

pracownika (często słyszane są wyzwiska). Jego zdaniem, pracownicy 

traktowani są jako zło konieczne. W efekcie robią tylko to, co im się każe. 

Zdaniem respondentów, kierownictwo firmy nie stosuje żadnych praktyk 

partycypacyjnych np. ankiet pracowniczych. W zakładzie nie są 

organizowane zebrania przed rozpoczęciem wprowadzania 

poszczególnych zmian angażujących pracowników czy też spotkania 

kierownictwa wyższego szczebla z pracownikami. Nie ma komunikacji 

między pracodawcą a przedstawicielami pracowników czy związków 

zawodowych na temat wdrażania programu partycypacji pracowniczej. 

Ich zdaniem, kierownictwo wyższego i niższego szczebla praktycznie w 

ogóle nie komunikuje się z pracownikami. „Krótka odpowiedź – 

bezpośrednia partycypacja nie funkcjonuje w zakładzie”. „Jedyny kontakt 

pracowników z dyrekcją następuje na koniec roku, kiedy ogłasza się 

wyniki produkcji. Informują. To przekaz jednokierunkowy”. 

Według innego rozmówcy, zakład jest typowym przykładem organizacji 

pionowej. Widoczna jest zbyt rozbudowana struktura decyzyjna: szef 

wydziału – koordynator – dyrektor produkcji. „Komunikacja urywa się na 

jakimś szczeblu. Pracownicy nie otrzymują odpowiedzi zwrotnej, gdy 
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stawiają pytania. Ostatecznie dyrektor informuje o decyzji, czyli ogłasza 

swoją wolę!”.  

Obaj respondenci podobnie postrzegają sytuację w zakładzie, 

występujące konflikty w relacjach między pracownikami, zakres 

współpracy i typy dyskusji z przedstawicielami dyrekcji zakładu. Wskazują 

na negatywne nastawienie dyrekcji i zarządu do jakichkolwiek form 

bezpośredniej partycypacji pracowniczej. „Nie zauważyłam ani poprawnej 

komunikacji z przedstawicielami pracowników, ani jakichkolwiek 

indywidualnych konsultacji. Nie przeprowadzano żadnych ankiet, nie 

pytano o potrzeby”. „Zakład jest totalnie podzielony, każdy pracuje dla 

siebie, produkcja sobie, zarząd sobie, ale niestety, najwięcej tracą zwykli, 

liniowi pracownicy. Dochodzi do takiej sytuacji, że pracownicy robią 

dokładnie to, co im każą przełożeni. Jest to komunikacja w jedną stronę”. 

Wybuch pandemii koronawirusa miał wpływ na różne aspekty 

funkcjonowania firmy. Nastąpił wzrost wykorzystania technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych (ITC), tj.: telefonów komórkowych, sms-

ów, e-maili. Powołana została komisja ds. bezpieczeństwa, która miała 

przygotować przepisy w zakresie m.in. bezpiecznego poruszania się w 

firmie. 

Valeo Lighing Systems  

W firmie Valeo Lighing Systems (zakład w Chrzanowie działający od 2004 

r.) 91 wprowadzanie nowych technologii stało się niemal rutynowe. 

Zdaniem menedżera, pracownicy są świadomi tego procesu i w nim 

                                                 
91 Grupa Valeo, francuski koncern produkujący części samochodowe, m.in. oświetlenie, 
wycieraczki. Zatrudnia w skali globalnej 113 601 osób w 33 państwach. 
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współuczestniczą. W reakcji na zmiany w firmie wprowadzono system, 

który zakłada, że pracownicy mają kompetencje do pełnienia kilku ról w 

firmie, w tym wykonywania większej niż standardowo liczby zadań, co 

zapewnia im większy poziom mobilności wewnątrz firmy. Umożliwia to 

zredukowanie monotonii w wykonywaniu pracy.  

Według opinii rozmówcy, władze firmy wprowadziły wiele standardów 

partycypowania pracowników, które uznawane są za standardy 

zarządzania. Dzięki temu Valeo jest firmą, która m.in. w latach 2013–2019 

znalazła się na liście najlepszych pracodawców, skompilowanej przez 

Instytut TOP Employer w Polsce. Partycypacja ma tam charakter 

systemowy. Zdaniem zarządzających, potencjalnie każdy z pracowników 

może mieć wpływ na zmiany wprowadzane w firmie.  

Rozmówca rozumie bezpośrednią partycypację jako współzarządzanie. W 

szerszym kontekście związane jest to z odpowiedzialnością. Zarząd firmy 

(właściciele) ponosi odpowiedzialność, ale dotyczy to też pracowników, 

jak i ich przedstawicieli (związki zawodowe). Wszyscy ponoszą 

współodpowiedzialność za zarządzanie.  

Zdaniem rozmówcy, intensywność bezpośredniej partycypacji 

uwarunkowana jest zaangażowaniem przełożonych. Związki zawodowe 

również odgrywają ważną rolę, do czego przyczynia się fakt, że w Valeo 

nie powołano wielu organizacji związkowych, jak to ma miejsce w innych 

zakładach pracy w Polsce.  

W opinii rozmówcy, zarówno przełożeni, jak i szeregowi pracownicy 

korzystają z zalet partycypacji bezpośredniej. Zapewnia ona takie 

korzyści, jak rozwój umiejętności pracowniczych, dobrostan, 
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bezpieczeństwo. Podkreśla, że „zaangażowanie pracowników przyczynia 

się też do budowy zaufania między pracownikami a przełożonymi, co jest 

istotne, gdy w zakładzie ma miejsce wprowadzanie nowych technologii”. 

Jego zdaniem, to menedżer pełni kluczową rolę w animowaniu 

partycypacji. 

Kierownictwo firmy prowadziło konsultacje z pracownikami na etapie 

planowania wprowadzania nowych technologii, które obejmowały m.in. 

pracowników produkcyjnych, w przyypadku gdy zmiany technologiczne 

dotyczyły ich stanowisk pracy. Przełożeni i podwładni wspólnie 

analizowali, jak zadziałają nowe rozwiązania w sferze organizacji pracy.  

Partycypację ułatwiało to, że nie dochodziło do napięć, które zwykle 

powstają, gdy zmiany technologiczne wymagają redukcji zatrudnienia. 

Tym samym nie trzeba było dyskutować kwestii wpływu nowych 

technologii na stan zatrudnienia z pracownikami. Przeciwnie, firma była w 

ciągłym procesie rozwoju i rozbudowy, wciąż potrzebni byli nowi 

pracownicy. 

Pracownicy doceniali proces wdrażania nowych technologii, ponieważ 

mogli poprawiać umiejętności (otrzymywali dofinansowanie za szkoły, 

kursy, studia itp.). Byli stale motywowani do rozwoju pracowniczego.  

Formy partycypacji 

Pracownicy konsultowani są w różny sposób i w różnych zakresach (np. 

temperatura w różnych miejscach w zakładzie). W zakładzie odbywały się 

comiesięczne spotkania (tematyczne i omawiające bieżące problemy) z 

kierownikami produkcyjnymi firmy.  



 
135 

 

Zewnętrzna firma przeprowadza standardowo co dwa lata badanie, które 

ma zebrać opinie pracowników (uczestniczy w nim ok. 60–70% 

pracowników). Kierownictwo firmy omawia wyniki badań ze wszystkimi 

pracownikami. Na tej podstawie przygotowany został Well-Being Action 

Plan (plan działań na rzecz dobrostanu/pomyślności).  

Pracownicy sformułowali własne propozycje dotyczące powyższego 

planu, co było prezentowane na forum całego zakładu. Opracowywane 

są terminy realizacji planowanych w jego ramach działań i wyznaczane 

osoby odpowiedzialne za ich realizację.   

Każdy menedżer posiada plan w swoim zakresie/dziale firmy. 

„Zdawaliśmy sobie sprawę, że duże znaczenie ma zaangażowanie 

menedżera, który wprowadza zmiany w życie. Istotne jest to, aby 

menedżerowie reagowali na zgłaszane propozycje, inaczej ludzie 

zniechęcą się i stwierdzą, że jest to ‘badanie dla badania’. Ważna jest 

konsekwencja w pokazywaniu efektów”. 

Pracownicy mają łatwy dostęp do bezpośrednich kontaktów z 

kierownictwem firmy. Mogą korzystać ze skrzynki o nazwie „pytania do 

dyrektora”. Dostępna jest także internetowa wersja skrzynki w 

wewnętrznym intranecie. Zarząd zawsze odczytuje uwagi i komentuje, 

stara się odpowiadać na pytania. Każdy może zadać pytanie, o sprawy 

małe czy duże. 

Realizowany jest system półrocznych i rocznych ocen pracowniczych. W 

trakcie rozmów była poruszana kwestia well-being at work. Pracownicy 

podczas ocen mogli składać swoje propozycje poprawy organizacji pracy. 



 
136 

 

Publikowana jest miesięczna gazetka zakładowa zawierająca informacje 

oraz „ważne flesze” dotyczące wydarzeń z życia zakładu pracy. Chodziło 

o to, aby pracownicy szybko otrzymywali informacje, o efektywną 

komunikację z nimi. Kolejnym wymiarem partycypacji jest angażowanie 

pracowników (zespołów pracowniczych) w pracę nad patentami (Valeo 

Innovation Challenge).  

Wszystkie powyższe formy partycypacji miały na celu sprawne 

wprowadzanie zmian w firmie. Ich efektywność i wyniki sprawdzane były 

poprzez wewnętrzne audyty w firmie. 

W Valeo wytworzone standardy partycypacji są skutkiem wdrażania 

kultury Kaizen (jap. Kai – zmiana, Zen – dobrze). Zakłada się w niej, że 

dzień bez usprawnienia jest dniem straconym. Zmiany nie muszą być 

duże. Cenione są drobne pomysły. Z czasem staną się one podstawą do 

uzyskania dużych efektów. Zakłada się, że pracownicy z zasady są 

włączani w proces ciągłego doskonalenia. Kaizen uznawany jest nie tylko 

za koncepcję zarządzania, ale również za nieprzerwane dążenie do 

doskonałości w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym.  

Kultura Kaizen zorientowana jest na rozwiązywanie problemów poprzez 

projektowanie odpowiednich procesów, a nie na ocenę ludzi przez 

pryzmat wyników, jakie osiągają (Wawak 2004:135).  

Valeo umożliwia wszystkim pracownikom zgłaszanie pomysłów, a obliguje 

do przedstawienia trzech swoich propozycji usprawnień w ciągu miesiąca. 

Ma to wpływ na premię. Każdy pomysł jest rozpatrywany. Kierownictwo 

firmy nagradza najlepsze pomysły w miesiącu na forum całego zakładu.  
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Kierownictwo firmy stawia sobie za cel inspirowanie pracowników do 

ciągłego doskonalenia. Natomiast chce eliminować pojawianie się 

problemów metodą, która polega na eliminowaniu źródeł, z których 

mogą się one potencjalnie wyłonić. Kładzie także nacisk na 

wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań. 

Firma MB Pneumatyka  

Ciekawym przykładem firmy, której właściciele zdecydowali się na 

promowanie partycypacji, jest spółka MB Pneumatyka. Prezeska firmy w 

pierwszym okresie zarządzania kierowała się modelem zarządzania 

dyrektywnego/odgórnego. Przeszła jednak przewartościowanie. 

Momentem przełomowym (zmiana zarządzania firmą) było ukończenie 

przez właścicielkę studiów psychologicznych (2012).  

Firma zaczęła działać, bazując na projektach (project management). W 

ich ramach każda decyzja przechodzi proces partycypacyjny. Zespoły 

specjalistów z danego obszaru wspólnie podejmują decyzje o zakupach, 

produkcji itp.  

Właściciele firmy oparli swoje działania na trzech wartościach: godności 

człowieka, szacunku, reputacji. Obowiązują one pracowników, dostawców 

i odbiorców. Wyrażanie tych wartości ma na celu eliminację takich 

zjawisk, jak mobbing, a także dążenie do równego traktowania każdego 

pracownika.  

Misją przedsiębiorstwa jest hasło „Człowiek jest w centrum firmy i jest 

najlepszą inwestycją”. W firmie stworzono Kodeks Postępowania 

Pracownika oraz Kodeks Postępowania Dostawców, które ustalają zasady 

relacji między nimi. 
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W przedsiębiorstwie ważną kwestią jest badanie nastrojów i satysfakcji z 

pracy. Systematycznie przeprowadzane są ankiety satysfakcji 

pracownika. Robione są również krótkie sondażowe ankiety, gdy ma dojść 

do wprowadzenia zmiany czy gdy wystąpił określony problem, który 

dotyczy pracownika (np. wprowadzenia dnia wolnego, szczepienia, 

wprowadzanie zmian technologicznych itd.). W historii funkcjonowania 

firmy zrealizowano bardzo dużo takich ankiet. 

Przeprowadzane są również oceny pracownicze. Dla zarządu 

najważniejszy jest feedback od pracowników. Chodzi przede wszystkim o 

wzajemną wymianę poglądów i ocen. Raz w tygodniu organizowane są 

również spotkania przedstawicieli działów w celu bieżącego analizowania 

postępów (w czasie pandemii organizowane były online).  

W firmie funkcjonuje finansowa premia uznaniowa, choć często 

zastępowana jest nagrodą dla pracownika w postaci zakupu rodzinnych 

wakacji (po konsultacji z pracownikiem).  

Pracownicy mają wolną rękę w proponowaniu metod podnoszenia 

kwalifikacji. Sami mogą znaleźć sobie szkoły, kursy, co jest ważnym 

elementem samoświadomości pracowniczej. Przed szkoleniem i po 

szkoleniu oraz po upływie trzech miesięcy sprawdzane są postępy i wpływ 

szkolenia na wykonywaną pracę. 

Kierownictwo duży nacisk kładzie na komunikację, w tym również na 

innowacje w tej sferze. Za jedną z nich można uznać, to, że pracownicy 

zapoznawani są z zakresem zadań realizowanych na stanowiskach pracy 

z innych działów, czy to produkcji, czy działu administracji. Dzięki temu 
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mogą zyskać większe pojęcie o pracy wykonywanej przez innych i bardziej 

ją cenić.  

Zdaniem rozmówczyni, bezpośrednia partycypacja przyczynia się do 

rozwoju firmy. Dzięki niej szybciej zauważane są rzeczy, które wymagają 

skorygowania/naprawy. Daje to też pracownikom wiedzę i poczucie 

bezpieczeństwa.  

W czasie pandemii komunikacja bezpośrednia była niemożliwa, 

wykorzystywane więc były narzędzia online do kontaktów z pracownikami, 

tj. Facebook, Messenger, FaceTime. Przykładowo właścicielka nagrywała 

krótkie filmy i wstawiała na Facebooka, wyjaśniające działania firmy w 

sytuacji niepewności. Chodziło o to, aby pracownicy jak najszybciej 

zdobywali wiedzę na temat zachodzących zmian i byli szybko 

informowani. 

Humanizacja pracy 

W zakresie działań na rzecz humanizacji pracy partnerzy społeczni, 

zarówno na poziomie sektorów, jak i zakładów pracy, nie koordynują 

wzajemnych działań. Treść wywiadów z pracownikami wskazuje, że 

humanizacja jest często kojarzona z:  

 bezpieczeństwem pracy, zapobieganiem wypadkom, 

 przeciwdziałaniem monotonii,  

 dbałością o to, aby stanowiska pracy były zorganizowane zgodnie z 

zasadami ergonomii,  

 zapobieganiem chorobom zawodowym, np. wynikającym z 

nienaturalnego ułożenia ciała podczas pracy (np. montowanie 
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komponentów samochodów z rękami w górze czy w znacznym 

pochyleniu), 

 dążeniem do uzyskania równowagi między obowiązkami 

zawodowymi a obowiązkami rodzinnymi (wychowanie itp.). 

Humanizacja pracy kojarzona jest również z oferowaniem przez 

pracodawcę dodatkowych pozapłacowych korzyści (np. dodatkowe 

ubezpieczenia zdrowotne, w tym zakładowe przychodnie zdrowia, 

dofinansowanie kart wstępu na obiekty sportowe).  

W Volkswagen Poznań szef NSZZ „Solidarność” uważa, że działania na 

rzecz humanizacji obejmują łagodzenie negatywnych cech pracy na 

liniach montażowych. Ma tam miejsce np. monotonia stałego tempa 

pracy. Związki zabiegają o takie wyregulowanie tempa linii montażowej, 

aby pracownik, wykonując określone czynności, nie musiał „biegać”. Wiele 

działań podejmują w zakresie ergonomii, czyli stworzenia miejsca pracy 

przyjaznego dla pracownika. Ważne jest, aby czynności, które pracownik 

wykonuje, nie wymagały nienaturalnych pozycji ciała, np. nienaturalnych 

wychyleń, notorycznego schylania się itp. Związek wspiera działania 

społecznego inspektora pracy.  

W przypadku Opla (Grupa Stellantis) humanizacja związana była – jak 

mówi Agnieszka Brania, kierownik ds. komunikacji – z przeciwdziałaniem 

monotonii pracy. Bożena Baldysz, kierownik ds. szkoleń i rozwoju, 

wskazuje, że firma przełamuje ją rotacjami w ramach zespołu 

montażowego (który składa się średnio z sześciu stanowisk pracy). 

Pracownicy rotują się czasem co godzinę, ale najczęściej po każdej 

przerwie (są trzy przerwy podczas  jednej zmiany).  
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Rotacje reguluje głównie tzw. arkusz wszechstronności. Jest to instrument 

umożliwiający śledzenie poziomu wyszkolenia pracowników i ich 

umiejętności do wykonywania pracy na kolejnych stanowiskach. Firma 

określiła obowiązkową liczbę stanowisk, na których pracownik musi umieć 

pracować i do wykonywania, których ma zostać 

przygotowany/przeszkolony. 

Franciszek Gierot, przewodniczący WZZ „Sierpień 80” w fabryce Opla, 

podkreśla, że związki zabiegają o to, aby pracownicy mogli montować 

samochody, pozostając w naturalnych pozycjach ciała. „Tak jest już w we 

włoskich fabrykach, gdzie samochody obracane są do montażu na 

podwoziu. Tym samym pracownicy nie muszą trzymać rąk w górze”.  

Firma oferuje pracownikom ośrodek zdrowia, łatwy dostęp do 

rehabilitacji, a także do kardiologa. Zapewnia transport autobusowy z 

okolicznych miejscowości.  Pod koniec 2020 r. pracodawca finansował 

wizyty u psychologa. Pracownicy doceniają także pozapłacowe bonusy – 

premie wakacyjne, dopłaty do kolonii, zielonych szkół, paczki świąteczne 

itp.  

Jeden z respondentów uznaje z kolei za niewystarczające wysiłki 

pracodawcy na rzecz poprawy atmosfery w zakładzie, poprawy relacji 

między przełożonymi i podwładnymi. „Mają miejsce problemy 

generacyjne. Zwłaszcza młodsi wiekiem przełożeni mają specyficzne 

podejście do zarządzania. Uznają czasami, że nie muszą się znać się na 

tym, co robią podwładni, a tylko dopilnować, aby było dużo produkcji”.  

Respondent wskazuje, że istnieją mechanizmy zgłaszania przypadków 

krzywdzenia pracowników. Można zgłaszać je do komórki Repo, ale sporo 
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pracowników odczuwa przed tym opory. Były bowiem przypadki, że 

przełożony dowiedział się, że dany pracownikom zgłosił zastrzeżenia 

wobec niego. Szwankuje zaufanie  – mówi jeden z pracowników. Dodaje, 

że pracownicy mają obawy, że przełożony w odwecie przydzieli im gorsze 

prace do wykonania: „Czują się bezkarni. Nieraz apelowaliśmy do 

pracowników, aby nagrywać rozmowy”. 

Związki zawodowe działają w kierunku łagodzenia konfliktów, 

nieporozumień, gdy do nich dochodzi. Sprawy pracowników, jeśli czują się 

krzywdzeni przez przełożonych, przedstawiają m.in. w komisji 

konsultacyjnej. „Nie zawsze to pomaga, ponieważ dyrektorzy bronią 

swoich kierowników. Łatwiej sprawę można załatwić, gdy dany kierownik 

podpadnie dyrektorowi”.  

Jeden z pracowników podkreśla fakt, że w trakcie tworzenia Grupy 

Stellantis, m.in. na bazie dotychczasowej fabryki Opla w Gliwicach, nowy 

pracodawca przedstawił w marcu 2021 r. „Kodeks postępowania” 

podpisany przez Carlosa Tavaresa, dyrektora zarządzającego (chief 

executive officer)92. Zawiera on zdanie: „Dzięki etyce zapewnimy 

zrównoważony rozwój. Cokolwiek robimy, czynimy to w uczciwy sposób”. 

Dokument zawiera zasady rekomendowanych przez kierownictwo 

„codziennych, etycznych zachowań”, opisano w nim, „w jaki sposób 

chronimy naszych pracowników (…)”. Pracownicy mogą zgłaszać 

przypadki łamania Kodeksu m.in. dzięki Infolinii Etyki. Czytamy: „Postęp 

wszystkich zgłoszonych spraw będzie monitorowany aż do ich 

                                                 
92 Kodeks Grupy Fiat Chrysler Automobiles N.V (FCA), https://www.fcagroup.com/en-

US/group/governance/FiatDocuments/Coc_ENG.pdf (dostęp: ). 
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zakończenia. W przypadku potwierdzonych naruszeń Kodeksu 

podejmiemy stosowne działania naprawcze”. 

------------------- 

W opinii rozmówcy z Valeo humanizacja pracy ma na celu zrealizowanie 

zasady well-being at work, czyli zapewnienie dobrego samopoczucia w 

pracy. W tej branży oznacza to: safety first. Bezpieczeństwo i zdrowie 

pracownika są na pierwszym miejscu. Na przykład raz w tygodniu 

wstrzymuje się produkcję na 1 godzinę (bez względu na koszty!) i szuka 

rzeczy niebezpiecznych z punktu widzenia BHP (zagrożenia życia). 

Pracownicy mają także dostęp do warsztatów dotyczących wpływu 

ergonomii pracy na zdrowie. Prowadzone są comiesięczne analizy 

dotyczące bezpieczeństwa, a także ciągła wymiana informacji z innymi 

zakładami na temat wypadków, co prowadzi do minimalizowania 

zagrożenia. Nieustająco testowana jest ergonomia pracy. 

Ponadto firma zapewnia każdemu pracownikowi dostęp do bezpłatnych 

porad prawnych, dietetycznych, oferuje karty do klubów sportowych. 

Kierownictwo firmy pomaga w pogodzeniu pracy z wychowaniem i 

obowiązkami szkolnymi dzieci. Zakład organizuje np.  warsztaty 

psychologiczne dla rodziców przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

warsztaty dietetyczne, wyjazdy integracyjne, pikniki dla rodzin 

pracowników w zakładzie pracy (połączone np. z atrakcjami tanecznymi 

znanego tancerza Rafała Maseraka). Zakład angażuje załogę w działania 

charytatywne, włącza się w akcję zbierania prezentów dla mniej 

zamożnych rodzin typu „Szlachetna paczka” itp. 
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Podsumowanie – bariery dla partycypacji 

Zdaniem Pietrzykowskiego, w przemyśle motoryzacyjnym partycypacja 

jest utrudniona przez specyfikę pracy w tej branży. Praca przebiega tu w 

reżimie, który wyznacza tempo i rytm poruszania się taśmy montażowej. 

Dużo czynności jest powtarzalnych. Przy okazji rodzi to obawy o pewne 

ryzyka, w tym urazów, schorzeń, ale także odczuwania przez 

pracowników, że stają się oni trybem w wielkiej przemysłowej machinie. 

Przełożeni nie mają zbyt wielu okazji do interakcji z podwładnymi. Wiele 

elementów pracy jest zestandaryzowanych, określonych w różnych 

regulaminach. Związki zawodowe pośredniczą w reprezentowaniu 

pracownika, np. w zabiegach o korzystne rozwiązania w sferze czasu 

pracy, szkoleń itp. Natomiast w sferze komunikacji między przełożonymi i 

podwładnymi widoczne są tradycyjne formy, jak np. gazety zakładowe, 

tablice informacyjne oraz media elektroniczne, które zyskują coraz 

większe znaczenie. 

2. Sektor telekomunikacyjny  

Od państwa do rynku 

Prywatyzacja i zmiany 

Stosunki pracy  

Partnerzy społeczni na poziomie sektorowym  

Partycypacja w warunkach zmian technologicznych i organizacyjnych  

Humanizacja pracy  
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Branża telekomunikacyjna jest sektorem biznesowym, który obecnie 

trudno zdefiniować i nadać mu określone granice. Tradycyjnie był to 

sektor dostarczający połączeń telefonicznych. Obecne definicje włączają 

w jego granice usługi dostępu do Internetu, a nawet produkcję treści w 

Internecie, w tym rozrywkę. Stąd firma konsultingowa PWC definiuje go 

jako część sektora mediów i rozrywki (PWC 2020).  

Natomiast w raporcie Urzędu Komunikacji Elektronicznej sektor 

telekomunikacyjny wciąż wąsko definiowany jest jako branża 

dostarczająca połączeń telefonicznych i internetowych.  

W branży telekomunikacyjnej – przy jej wąskim rozumieniu – działa kilka 

dużych firm, które zatrudniają tysiące pracowników. Największą firmą jest 

Grupa Orange (Orange Polska), która jest spadkobiercą państwowego 

monopolisty (Telekomunikacja Polska SA, TP SA). Ponadto działa trzech 

operatorów telefonii komórkowej – Polkomtel Sp. z o.o. (operator sieci 

Plus), P4 Sp. z o.o. (operator sieci Play), T-Mobile Polska SA (operator 

sieci T-Mobile).  

Firmy w tej branży są generalnie w dobrej kondycji ekonomicznej. 

Powiększają stopniowo przychody. W 2019 r. wartość rynku 

telekomunikacyjnego wyniosła 39,6 mld zł. Urząd Komunikacji 

Elektronicznej – państwowa agencja regulacyjna włącza tu przychody z 

usług telefonii stacjonarnej, mobilnej, a także z usług dostarczania 

połączeń internetowych. Rośnie liczba gospodarstw domowych 

wyposażonych w szybki Internet (co najmniej 30 Mb/s) (UKE 2020). W 

2019 r. liczba kart SIM wyniosła 52,2 mln.  Natomiast maleje wartość 

rynku oraz liczba użytkowników telefonii stacjonarnej. W 2019 r. 
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przychody operatorów wyniosły ok. 1,6 mld zł, a liczba abonentów 3,5 

mln. 

W sektorze telekomunikacyjnym w ostatnich trzech dekadach zaszły 

olbrzymie zmiany technologiczne. Wpłynęły one zasadniczo na sposób 

świadczenia usług, ale także na stan zatrudnienia. Najlepszym 

przykładem jest zakres zmian w spółce, która jest spadkobiercą dawnego 

monopolisty – TP SA. Na początku lat 90., kiedy świadczenie usług w 

sektorze telekomunikacyjnym zostało zorganizowane w formę spółki 

prawa handlowego, TP SA zatrudniała prawie 70 tys. osób, tymczasem w 

2020 r. powstała w jej miejsce firma zatrudniała ok. 10 tys. osób. W latach 

2022–2023 zatrudnienie ma stracić dalsze ok. 1,4 tys. pracowników (KSPT 

2021). Jednocześnie szybko rosła liczba odbiorców usług telefonicznych 

(abonentów).  

Redukcja zatrudnienia jest skutkiem stopniowego wprowadzania nowych 

technologii, które w sposób radykalny ograniczają zapotrzebowanie na 

pracowników. Zautomatyzowane zostały połączenia telefoniczne, które 

kiedyś wymagały pośrednictwa pracowników (tzw. telefonistki). Od 

początku lat 90. firmy telekomunikacyjne zaczęły instalować – w miejsce 

tzw. central analogowych – centrale półautomatyczne i automatyczne 

(cyfrowe). Ponadto w ostatnich latach wprowadzano elementy sztucznej 

inteligencji do infolinii. Spowodowało to również pewną redukcję liczby 

pracowników. Miała także miejsce automatyzacja w procesach 

windykacyjnych czy księgowych.  

Wiele typów nowych technologii sprawia, że firmy mogą wydzielać 

niektóre elementy w strukturze swoich działań. Przekazują je odrębnym 
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spółkom (wewnętrznym albo zewnętrznym). W ten sposób 

rozdysponowano zadania zarządzania infrastrukturą nadajników 

telekomunikacyjnych. Wiąże się to zwykle z redukcją liczby pracowników 

w głównej spółce.  

Od państwa do rynku 

 Przed 1990 r. sektor telekomunikacyjny był częścią struktur 

administracyjnych państwa. Podstawowym podmiotem było 

przedsiębiorstwo państwowe „Polska Poczta, Telegraf i Telefon”93. 

Przed 1990 r. usługi telekomunikacyjne były słabo rozwinięte. W tym 

okresie było tylko 3,4 mln abonentów na niemal ok. 38 mln mieszkańców 

Polski. W kolejnych latach szybko rosła liczba abonentów, ale nie 

zaspokajano popytu. W 1998 r. liczba abonentów wzrosła do 8,8 mln (NIK 

2000:18). 

Nowy model działalności sektora powstał w 1991 r.94 Nastąpiło 

rozdzielenie działalności poczty od usług telekomunikacyjnych. Minister 

Łączności utworzył spółkę akcyjną Telekomunikacja Polska SA (TP SA)95. 

Wszystkie akcje przejął Skarb Państwa. TP SA odgrywało rolę narodowego 

operatora.  

W sensie rynkowym rząd zakładał utrzymanie monopolu spółki w 

dziedzinie usług lokalnych do 1995 r., międzystrefowych do 2000 r., a w 

międzynarodowych do 2003 r. Powyższy cel rządy realizowały polityką 

udzielania koncesji lub zezwoleń dla tych, którzy okazywali chęć działania 

                                                 
93 Na mocy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności. 
94 Ustawa z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności. 
95  Akt notarialny z dnia 4 grudnia 1991 r. 
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w sektorze. Nowi operatorzy odgrywali niewielką rolę do końca lat 90. 

(uzyskali ok. 5,5% ogółu abonentów) (NIK 2000:16).  

Prywatyzacja i zmiany 

Jednocześnie już w połowie lat 90. władze państwowe podejmowały 

działania, które w przyszłości miały doprowadzić do prywatyzacji TP SA. 

Rząd przyjął dokument Kierunki zmian strukturalnych w polskiej 

telekomunikacji (18.08.1995), a później dokumenty Polityka rozwoju 

telekomunikacji (28.05.1996) i Koncepcja prywatyzacji TP SA (13.05.1997).  

Wkrótce podjęto pierwsze kroki w kierunku prywatyzacji. 3 lutego 1998 r. 

rząd wybrał doradcę Ministra Skarbu Państwa do realizacji pierwszego 

etapu prywatyzacji (Schröder Polska). W listopadzie 1998 r. akcje firmy 

zostały wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w 

Warszawie. W ofercie publicznej rząd sprzedał 15% akcji.  

W 2000 r. miał miejsce kolejny etap prywatyzacji. Skarb Państwa sprzedał 

35% akcji konsorcjum France Télécom i Kulczyk Holding, a w 2001 r. 

kolejny pakiet akcji – 12,5%, co dało mu 47,5% udziału i kontrolę nad 

spółką.   

Stosunki pracy  

W sektorze telekomunikacji działają cztery duże firmy posiadające sieci 

telefonii komórkowej (Orange, Plus, T-Mobile, Play). Z kolei w zakresie 

telefonii stacjonarnej96 działalność prowadzi głównie firma Orange (jak 

                                                 
96 Rynek tej telefonii stale kurczy się. W 2019 r. przychody operatorów wyniosły około 1,6 mld zł 

(3,3 mld zł w 2015 r.), a liczba abonentów sięgała 3,5 mln (w 2015 r. wynosiła 5,7 mln). Zob. UKE. 
2020. 
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wyżej wspomniano, spadkobierca państwowego monopolisty TP SA), a 

także z mniejszych firm: UPC, Netia SA.   

Poziom uzwiązkowienia w poszczególnych firmach jest zróżnicowany. W 

największej firmie, czyli Orange Polska, do związków zawodowych należy 

ok. 25% zatrudnionych. W sumie działa tam 17 organizacji związkowych 

(firma zatrudnia ok. 10 tys. pracowników).  Największe organizacje 

związkowe to OPZZZ, do którego należy 10% zatrudnionych, oraz NSZZ 

„Solidarność”, zrzeszająca również 10% członków całej załogi97.  

Z kolei w spółce T-Mobile do związków należy ok. 20% załogi (NSZZ 

„Solidarność”). W spółce Polkomtel Sp. z. o.o (właściciel sieci Plus) do 

związku należy ok. 100 osób w 2,3-tys. załodze. W spółce P4 Sp. z o.o. – 

posiadającej sieć Play – nie ma związków zawodowych. Z kolei w Netia SA 

w związkach zrzeszonych jest ok. 150 pracowników (największą 

organizacją jest tu NSZZ „Solidarność”). 

W ostatnich latach poziom uzwiązkowienia w sektorze spadał, co było 

skutkiem procesów restrukturyzacyjnych w firmach (i wydzielania wielu 

dawnych funkcji poza główną spółkę, outsourcing) oraz wprowadzania 

nowych technologii i zmiany struktury potrzebnych kwalifikacji 

pracowniczych. W dawnej spółce TP SA w 2000 r. do związków należało 

ok. 50% załogi (zatrudniała ona wówczas ok. 70 tys. osób, z czego do 

największych związków należało 31 tys. pracowników). Liderzy związkowi 

zgodnie zauważają, że zwłaszcza młode pokolenie nie jest obecnie 

zainteresowane członkostwem.  

                                                 
97 Oceny obu liderów związkowych NSZZ  
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 Jerzy Iwaszkiewicz, szef NSZZ „Solidarność” w Orange Polska i szef 

struktury branżowej tego związku, podaje przyczyny dość niskiego i 

malejącego uzwiązkowienia. Wskazuje, że ma miejsce duża rotacja 

pracowników w firmach, często odchodzą po czterech, pięciu latach 

pracy. Wpływ mają zmiany technologiczne – przeważają informatycy, 

którzy uważają, że nie potrzebują związków zawodowych. Poza tym kadra 

nie przystępuje zwykle do związków.  

Podobnie jest w innych firmach. Radosław Pyszczek, przewodniczący NSZZ 

„Solidarność” w T-Mobile podkreśla, że jego organizacja związkowa jest 

dość młoda, bo działa od 2016 r. Zrzesza ona głównie członków z pionu 

sprzedaży i obsługi klienta (sklepy i infolinia). Z kolei w Polkomtelu 

organizacja związkowa powstała w 2006 r. (firma działa od 1996 r.). 

Marcin Hołdakowski, szef NSZZ „Solidarność” w Polkomtelu, przyznaje, że 

pracownicy zapisują się do związku wówczas, kiedy pojawiają się 

zagrożenia dla zatrudnienia i potrzebują ochrony przed zwolnieniami. 

Młodzi nie wykazują niemal żadnego zainteresowania. 

W zakresie układów zbiorowych pracy sytuacja jest zróżnicowana, 

zawierane są one w Orange Polska, ale nie ma ich np. w T-Mobile czy w 

Polkomtelu. W tej drugiej firmie związek negocjuje regulamin płacowy, w 

szczególności zmienną część płacy, system premii, np. za osiągnięcie celu 

sprzedażowego. Z kolei rada pracowników działa tylko w Orange Polska. 

Natomiast w niektórych firmach przedstawiciele pracowników 

reprezentują załogi w europejskich radach pracowników danego 

koncernu (np. Radosław Pyszczek z T-Mobile zasiada właśnie w takiej 

radzie pracowników Deutsche Telecom). 
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W dużych zakładach dominującą formą zatrudnienia jest etat, czyli 

zatrudnienie na czas nieokreślony. Ale jednocześnie szereg prac i 

procesów w powyższych spółkach wykonują firmy zewnętrzne, np. 

prowadzą infolinie niektórych firm, serwisowanie infrastruktury 

technicznej (outsourcing). Firmy zatrudniają sporą część informatyków na 

podstawie umów cywilno-prawnych (B2B). 

Partnerzy społeczni na poziomie sektorowym  

Partnerzy społeczni posiadają struktury branżowe, czyli struktury 

organizacyjne działające na poziomie sektora. Nie pełnią one jednak 

aktywnej roli. Wynika to z faktu, że na poziomie branży partnerzy nie 

zawierają układów zbiorowych ani innego typu porozumień, a organizacje 

zakładowe związków zazwyczaj nie koordynują swoich działań.   

Jerzy Iwaszkiewicz wskazuje, że nie istnieje żaden styk między sekcji 

branżową związków zawodowych a branżowymi strukturami organizacji 

pracodawców. „Jak sięgam pamięcią, nigdy nie było takich 

spotkań/rozmów/ustaleń. Nikt też do nich nie dąży, gdyż nie ma styku 

spraw, które łączyłyby takie struktury. Kierownictwo każdego telekomu 

ustala zasady radzenia sobie ze sprawami pracowniczymi ze ‘swoimi’ 

związkami zawodowymi, a związkowcy branżowi jedynie w swoim gronie 

wymieniają się doświadczeniami”. 

W ramach NSZZ „Solidarność” działa Sekcja Krajowa Pracowników 

Telekomunikacji NSZZ „Solidarność”98. Z kolei w ramach OPZZ działa 

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Telekomunikacji.  

                                                 
98 http://www.skpt.pl/rada (dostęp: 12.12.2021). 



 
152 

 

Działa również kilka organizacji pracodawców, w tym: Związek 

Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan, Związek Pracodawców 

Prywatnych Mediów, Polski Związek Pracodawców Prywatnych Informatyki 

i Telekomunikacji, Związek Pracodawców Telekomunikacyjnych 

„MediaTor”. 

Podobnie jak w innych sektorach gospodarczych, organizacje 

pracodawców z reguły nie zajmują się problematyką stosunków pracy, a 

tym samym nie negocjują z sektorowymi organizacjami związkowymi 

rozwiązań dotyczących prawa pracy, miejsc pracy, układów zbiorowych 

itp. Problematyka stosunków pracy w rzeczywistości jest pomijana, 

pomimo że w statutach związków pracodawców można znaleźć zadania z 

zakresu „propagowania rozwiązań sprzyjających budowie partnerskich 

relacji w stosunkach pracowniczych”99. 

Zazwyczaj organizacje pracownicze zajmują się lobbingiem 

gospodarczym, uczestniczą w konsultacjach nad projektami aktów 

prawnych, niektóre organizacje prowadzą lobbing na szczeblu unijnym. 

Promują rozwiązania i standardy cyfrowe w gospodarce, zajmują się 

prawami autorskimi, pomocą prawną dla swoich członków. Prowadzą 

szkolenia, którymi są oni zainteresowani. 

Partycypacja w warunkach zmian technologicznych i organizacyjnych  

W sektorze telekomunikacyjnym można dostrzec pewne ramowe 

standardy w partycypacji bezpośredniej. Pracodawcy chętnie odwołują 

się do ankiet pracowniczych, w których pracownicy mogą wyrazić swoje 

opinie na temat kluczowych aspektów swojej pracy – zarówno 

                                                 
99 http://media-tor.org (dostęp: 17.03.2021). 
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dotyczących satysfakcji z pracy, warunków pracy, jak i postaw 

przełożonych. W firmach powoływane są często specjalne zespoły 

projektowe zajmujące się usprawnieniami kluczowych procesów 

biznesowych, np. relacji z klientami. Pracodawcy poszukują wówczas 

opinii pracowników odnośnie do pożądanych zmian, które usprawniłyby 

np. obsługę klientów.  

Standardowe metody partycypacji stosowane są także w przypadku 

przeprowadzania istotnych projektów zmian w technologiach i metodach 

organizacji pracy. Wówczas uruchamiane są spotkania z pracownikami, 

ankiety, pakiety informacji udostępniane są na portalach firmowych.  

Radosław Pyszczek, przewodniczący NSZZ „Solidarność” w T-Mobile100, 

wskazuje, że generalnie pracodawca poszukuje opinii pracowników. 

Podstawową formą pozyskiwania informacji są anonimowe ankiety 

pracownicze przeprowadzane na różnych szczeblach organizacji firmy. 

Centrala koncernu Deutsche Telekom przeprowadza ankietę dwa razy w 

roku, a także dodatkowo robi to kierownictwo polskiej spółki, dwa, trzy 

razy w roku. Poza tym związek NSZZ „Solidarność” przeprowadza swoje 

badanie. W ankietach pracownicy mogą wypowiedzieć się na temat 

warunków pracy, satysfakcji z pracy, czy rozumieją strategię firmy, co 

zmieniliby w organizacji pracy. Mogą także ocenić bezpośredniego 

przełożonego. Wyniki ankiet są analizowane i przedstawiane w 

poszczególnych komórkach organizacyjnych.  

„Wyłoniło się zagadnienie zachowania anonimowości ankiet. Są one 

wypełniane elektronicznie (online), w komputerze firmowym. Związek 

                                                 
100 Firma założona w 1996 r. Nosiła nazwę Polska Telefonia Komórkowa.  W 2012 r. firma 

przyjęła nazwa T-Mobile (gdy została przejęta przez Deutsche Telekom).  
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podnosił ten problem i przekonano nas, że nie ma pod tym względem 

zagrożenia rozpoznania osoby, która wypełniła daną ankietę. Natomiast 

realny problem pojawia się, gdy wyniki trafiają do bezpośrednich 

przełożonych. Czasami przełożony zapoznaje się z ocenami pracowników 

i ma pokusę zorientowania się, kto napisał nieprzychylne oceny. Jeden z 

menedżerów zespołu, w którym wyrażono negatywne opinie, później 

rozmawiał ze wszystkimi podwładnymi. Pracownicy odebrali to jako 

presję. Związek interweniował, zgłosił do specjalnej komisji firmowej, 

która zajmuje się przypadkami łamania procedur i zasad, w tym 

etycznych (komórka pracodawcy). Uznane to zostało za łamanie 

procedur” – mówi Pyszczek. Dodaje: „Część pracowników nie stara się 

precyzyjnie wyjaśnić swoich uwag i sugestii kierowanych do przełożonych. 

Nie wierzą bowiem, że doprowadzi to do pożądanych zmian. Ale to jest 

cecha ludzka, którą można łatwo zauważyć w całym społeczeństwie”.  

Pracownicy mają możliwość dogodnego składania uwag w sytuacji, gdy 

odczuwają, że przełożony nadużywa władzy, gdy uważają, że łamana jest 

ich godność czy autonomia albo gdy dochodzi do mobbingu. Działacz 

związkowy twierdzi, że zdarzają się tylko jednostkowe przypadki 

nadużywania władzy przełożonego. Gdy ma to miejsce, sprawa trafia do 

komisji ds. równego traktowania.  

Przełożeni zabiegają o opinie pracowników. Mają one bowiem znaczenie 

dla określenia potrzeb szkoleniowych podwładnych. Pracownicy 

przedstawiają ocenę własnych potrzeb, która później podlega analizie 

przeprowadzanej przez przełożonego, a także wyspecjalizowany dział 

firmy.  
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Ponadto pracownicy mogą przekazać opinie w ramach zespołów 

projektowych. Zajmują się one zwykle usprawnieniami wybranych 

procesów biznesowych. Wyznaczane są przez kierownictwo wyższego 

szczebla i to ono decyduje o ich wewnętrznej organizacji. Jeden z 

zespołów pracował np. nad skróceniem czasu obsługi klienta. Pracownicy 

mieli za zadanie wskazać na czynności, które uważają za zbędne i 

opóźniające obsługę. Istniał nawet pewien nacisk pracodawcy na 

uczestnictwo pracowników w tych działaniach. Sformułowano do nich 

przekaz:  „Powiedz nam, co można zrobić lepiej, a my to wprowadzimy”. 

Chodziło o poprawienie np. komunikatów kierowanych do klientów czy 

zmiany w systemie informatycznym.  

Zdaniem Pyszczka cała firma funkcjonowała w dużej mierze w oparciu o 

zespoły projektowe, choć zmieniał się ich charakter. W ostatnim okresie 

podstawą działań firmy były zespoły/struktury zadaniowe funkcjonujące 

zgodnie z tzw. zasadą agile (zwinne, sprawne, samodopasowujące się do 

potrzeb i wyzwań). Najczęściej ich powoływanie wynika z potrzeby 

stałego usprawniania obsługi klientów. Wyznaczane są przez 

kierownictwo spółki, które nadaje im strukturę organizacyjną. 

Metodą komunikacji kierownictwa z załogą – poza ankietami – jest portal 

informacyjny wspólny dla wszystkich pracowników i portale dla 

poszczególnych struktur firmy. Dodatkowe kanały informacyjne 

organizuje związek NSZZ „Solidarność”.  

W T-Mobile w przypadku dużych zmian technologicznych i 

organizacyjnych stosowane są typowe – powyższe – procedury 

komunikacyjne i partycypacyjne. Organizowane są bezpośrednie 
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spotkania z pracownikami, informacje o planach wdrożeń nowych 

rozwiązań przekazywane są na portalach firmowych, angażowane są 

związki zawodowe. Pracownicy mogą wyrażać opinie w ankietach. 

W spółkach tego typu zmiany technologiczne i organizacyjne mają 

miejsce niemal non stop. W ostatnich latach np. wprowadzano elementy 

sztucznej inteligencji do infolinii.  Spowodowało to pewną redukcję 

pracowników. Ponadto miała także miejsce automatyzacja w procesach 

windykacyjnych czy redukcja czynności w raportowaniu. Dochodzi także 

do wydzielania niektórych elementów działań firm w odrębne spółki. W 

2011 r. zadanie zarządzania infrastrukturą nadajników zostało 

przekazana spółce Networks! (utworzona wspólnie z Orange Polska). 

Odeszło wówczas ok. 200 inżynierów, ale zatrudnienie znaleźli w nowej 

firmie.   

W spółce Polkomtel również zgłaszane jest wiele projektów zmian. Dzieje 

się tak niemal na porządku dnia. Największa zmiana o charakterze 

organizacyjnym miała miejsce po przejęciu firmy przez nowego 

właściciela w 2011 r. Wiązało się to z odejściem ok. 500 osób zgodnie z 

planem dobrowolnych odejść. Z kolei w 2018 r. spółka wydzieliła część 

swojej aktywności na zewnątrz i przekazała ją nowo utworzonej spółce 

Polkomtel Infrastruktura – zarządza ona infrastrukturą techniczną 

niezbędną do funkcjonowania m.in. sieci telefonii komórkowej. Wiązało 

się to z przesunięciem części pracowników do nowej firmy. 

W firmie funkcjonuje system informowania pracowników. W okresie 

pandemii zaczął działać szczególnie intensywnie. Wprowadzono wygodne 

sposoby komunikacji – pracodawca zakupił dla pracowników pakiet 
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Microsoft 365, który zawiera oprogramowanie do prowadzenia 

komunikacji zdalnej. Pracownicy mają dostęp do informacji z poziomu 

całej firmy, jak i poszczególnych działów.  

Zdaniem Marcina Hołdakowskiego, szefa NSZZ „Solidarność” w 

Polkomtelu, przepływ informacji między pracodawcą a pracownikami jest 

dobry. Przekazywane są dane dotyczące funkcjonowania firmy, 

dodatkowe systemy informacji tworzone są w obrębie poszczególnych 

jednostek. Działa system powiadomień o dostępności nowych informacji.  

Pracownicy mogą angażować się we współdecydowanie, uczestnicząc w 

program Crow.  Według Hołdakowskiego, pracownicy chętnie zgłaszają 

pomysły na usprawnienia w zakresie sprzedaży i marketingu, także 

informatyki. Autorom najciekawszych pomysłów pracodawca oferuje 

atrakcyjne nagrody. 

W firmie działa wiele zespołów projektowych, np. przygotowujących 

określone zmiany. Odgórnie nie jest ustalone, na ile są to zespoły 

samozarządzające się, a na ile reguły ich funkcjonowania wyznaczają ich 

inicjatorzy z wyższego szczebla zarządzania. Zazwyczaj w ramach 

zespołów ma miejsce partnerska współpraca.  

W T-Mobile nie ma powiązania partycypacji z systemem wynagrodzenia. 

Premie zależą od realizacją celów biznesowych. 

Humanizacja pracy  

W sektorze telekomunikacyjnym zagadnienie humanizacji/dehumanizacji 

kojarzone jest z bezpieczeństwem pracy, zapobieganiem chorobom 

zawodowym. W spółkach brakuje kompleksowych procedur 

diagnozowania zjawisk, które można zaliczyć do problemów z zakresu 
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humanizacja/dehumanizacja pracy. Nie zidentyfikowano grup 

zawodowych, które można by uznać za zagrożone czynnikami 

dehumanizacji. W jednej ze spółek rozważana była kwestia słuchu w 

przypadku pracowników pracujących na infolinii. Spółka zapewnia 

pracownikom dodatkowe ubezpieczenie medyczne.  

Zagadnienie humanizacji kojarzone jest z dostępem pracowników do 

pozapłacowych dodatków do wynagrodzeń. Jeden z liderów związkowych 

stwierdza, że pracownicy nie zgłaszają problemów wskazujących na 

kwestię dehumanizacji w związku z wykonywaniem określonych czynności.  

Humanizacja rozumiana bywa również jako dbałość o właściwe 

zachowania wobec współpracowników, zapewnienie równouprawnienia. 

W spółkach działają albo komisje etyki, albo wdrożone są określone 

procedury postępowania wobec przełożonych dopuszczających się 

niewłaściwych zachowań, mowa o np. okazywaniu braku szacunku 

podwładnym, autorytarnym stylu zarządzania101 itp.  

Zdaniem Zbigniewa Pachacza, działacza OPZZ z Orange Polska, w 

korporacjach generalnie występuje zagrożenie specyficznymi czynnikami, 

które wzmagają dehumanizację. Dotyczy to specyficznego sposobu 

funkcjonowania korporacji i panującego w nich klimatu pracy. Pachacz 

powołuje się na zjawisko tzw. wyścigu szczurów, które rozkwita w klimacie 

uzyskiwania najwyższych wyników, często jednak przy porzuceniu zasad 

fair play. Wzmacniane jest to przez kierownictwo korporacji, oczekujące 

                                                 
101 https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,158669,27525835,prof-amy-c-edmondson-

w-wielu-firmach-ludzie-widza-bledy-ale.html#S.main_topic_2-K.C-B.8-L.2.duzy:undefined (dostęp: 
12.11.2021). 
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od pracowników stale najwyższych wyników. Jednocześnie w praktyce 

zauważa się, że otoczenie/współpracownicy mają skłonność do „cięcia po 

skrzydłach” – wycinania pracowników najsłabszych i najlepszych. Ci 

ostatni również zaburzają równowagę, ponieważ ich wyniki wyznaczają 

tempo pracy dla pozostałych.  

Ciekawe jest to, że tego typu reguł/zasad nikt oficjalnie nie wprowadza w 

życie. Funkcjonuje jednak wiele samoistnych mechanizmów. Są one 

skutkiem m.in. nastawienia pracowników i ich przekonania, że w 

korporacjach pracuje się tylko przez pewien okres, ponieważ na dłuższą 

metę nie można tego wytrzymać. Kierownictwa korporacji prowadzą 

politykę awansowania młodych ludzi – młodzi, zdolni, którzy narzucają 

tempo pracy, na które pozwala im ich wiek. W konsekwencji pracownicy 

stawiają sobie za cel, aby w jak najkrótszym czasie uzyskać jak najwięcej 

korzyści z pracy w korporacji (awanse i wysokie zarobki). Ale atmosfera 

wygórowanych oczekiwań i osiągania wyników na najwyższym poziomie 

sprawia, że pracownik szybko się wypala. Wzmaga to wyścig o korzyści, z 

którymi pracownik opuści miejsce pracy.  

Istotną rolę dehumanizującą odgrywa atmosfera utwierdzająca 

pracownika w przekonaniu, że wszyscy są do wymiany. Każdego można 

łatwo zastąpić. Przy tym dominuje zasada: najpierw – ja, a później inni. 
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Rozdział VI – Studia przypadków – partycypacja w akcji 

W poniższym rozdziale przedstawiono dwa studia przypadku. Dotyczą 

one procesów partycypacji w Grupie FCA (dawniej Grupa Fiat, obecnie 

Grupa Stellantis) oraz w Grupie Orange Polska.  

Omówione zostały procesy partycypacji w sytuacjach zmian 

technologicznych. W obu przypadkach firmy przechodziły znaczące 

zmiany/przekształcenia technologiczne. Wywołały one przekształcenia w 

ich  strukturach, w sposobie funkcjonowania w związku z tym, że w tych 

sektorach biznesu pojawiła się możliwość zastosowania nowych 

technologii. W obu wypadkach zmieniały one sposób zupełnie 

fundamentalny procesy wytwarzania produktów (produkcja 

samochodów) i usług (połączenia telefoniczne), a także organizację 

pracy. Przed badaczami stanęło pytanie o to, czy zmiany w organizacji 

pracy udawało się przeprowadzać w oparciu o mechanizmy partycypacji 

pracowniczej.  

Studium Przypadku – Grupa FCA (dawniej Grupa Fiat, obecnie Grupa 

Stellantis) 

Przedmiotem niniejszej analizy jest Grupa FCA. Analiza dotyczy metod i 

procedur partycypacji, które stosował pracodawca/właściciel w trakcie 

wprowadzania zmian technologicznych. Obejmuje również działania 

podejmowane na rzecz humanizacji pracy.  

Spółka automatyzowała procesy produkcji od 1992 r. (m.in. w latach 

1997–1988), kiedy została przejęta przez Grupę Fiata z rąk polskiego 

Skarbu Państwa, ale postęp technologiczny następował również w 

późniejszym okresie.  
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Analizowane zmiany dotyczą zwłaszcza okresu 2002–2007102. W tym 

czasie władze spółki realizowały kluczowe projekty modernizacji 

technologicznej. Natomiast w okresie przed prywatyzacją technologia 

zasadniczo nie zmieniała się od chwili rozpoczęcia produkcji. Wówczas 

znaczą część prac wykonywano ręcznie, np. spawanie elementów 

karoserii. Dopiero na początku lat 90. zmodernizowano lakiernię, co 

zmniejszyło zakres prac ręcznych oraz negatywny wpływ na zdrowie 

pracowników. Dzięki modernizacji produkcja stała się także 

bezpieczniejsza dla środowiska naturalnego. 

Polska – Fiat  

Na początku warto podkreślić, że Polska posiada długą historię 

współpracy z włoską Grupą Fiat. W 1921 r. w Warszawie położono kamień 

węgielny pod budowę pierwszych zakładów Fiata w Polsce. Była to 

również pierwsza fabryka tej firmy poza granicami Włoch. Z kolei po II 

wojnie światowej władze uruchomiły fabrykę samochodów marki Fiat na 

licencji włoskiej Grupy. Produkowano je w trzech głównych lokalizacjach: 

w Tychach (samochody małolitrażowe), w Bielsku Białej (samochody 

małolitrażowe oraz silniki) oraz w Warszawie (samochody osobowe 

średniej wielkości).  

22 grudnia 1965 r. umowę z Fiatem podpisała państwowa Centrala 

Handlu Zagranicznego Motoimport. Była to umowa licencyjna. Na jej 

mocy Fabryka Samochodów Osobowych w Warszawie uruchomiła 

produkcję samochodu osobowego średnich rozmiarów. Pierwszy 

                                                 
102 https://www.wnp.pl/motoryzacja/fiat-auto-poland-to-juz-dwie-dekady,171038.html (dostęp: 

23.09.2021). 
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samochód opuścił linię produkcyjną 28 listopada 1967 r. Nazwano go 

Polski Fiat 125p. Jego produkcja trwała do 1991 r. (Podbielski 2021). 

Z kolei samochody małolitrażowe na włoskiej licencji produkowała firma o 

nazwie Fabryka Samochodów Małolitrażowych (FSM). W 1975 r. 

rozpoczęła w Tychach produkcję tzw. Polskiego Fiata 126p (tzw. maluch). 

Produkowano go do 22 września 2000 r. W sumie powstało ponad 3,3 mln 

tych aut 103. 

Po upadku systemu komunistycznego (PRL) FSM został kupiony przez 

Grupę Fiat104 (90% akcji), co miało miejsce w 1992 r. W wyniku transakcji, 

16 października 1992 r. powstała spółka Fiat Auto Poland SA (tzw. spółka 

matka). „W 1993 roku Minister Finansów wniósł do Fiat Auto Poland SA 

wyodrębnione składniki majątku przejęte przez SP za należności od FSM 

SA”105. 

„Spółki utworzone przy udziale Fiata przejęły całość zadłużenia 

zagranicznego byłego FSM (większość u Fiata), sięgającego 7,8 mld zł, 

oraz krajowego, wynoszącego po zrestrukturyzowaniu ok. 150 mln” (NIK 

2002). 

W momencie sprzedaży spółka produkowała 262 tys. samochodów 

rocznie. Produkcja rosła przez kolejne lata (najwięcej w 1999 r. – 344 tys.). 

Natomiast do znacznego spadku doszło w latach 2001–2003. Później 

                                                 
103 Dane producenta za: https://tychy.naszemiasto.pl/tyski-zaklad-fiata-ma-35-lat/ar/c4-

579180 (dostęp: 15.02.2022). 
104 Auto S.p.A (Turyn). 
105 Powstała także spółka Teksid Poland SA (przedsiębiorstwo odlewnicze) z siedzibą w Bielsku-

Białej. Jako trzecią powołano spółkę Magneti Marelli Poland SA (przedsiębiorstwo produkcji części 
samochodowych) z siedzibą w Sosnowcu. 
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produkcja rosła, aby w 2009 r. dojść do poziomu 606 tys. samochodów, 

po czym nastąpił kolejny spadek. 

Warto tu zaznaczyć, że w 2021 r. w imieniu Grupy Fiat działa w Polsce 

spółka o nazwie Grupa FCA Poland. W jej skład wchodzą liczne zależne 

spółki-córki, które odpowiadają za różne fragmenty procesu produkcji, jej 

organizacji, sprzedaży itp. Grupa posiada trzy lokalizacje produkcji: 

Zakład Tychy FCA Poland (Tychy, montaż samochodów), FCA Powertrain 

Poland (Bielsko-Biała, produkcja silników), Teksid Iron Poland (Skoczów, 

odlewy żeliwne)106.  

W sumie od początku uruchomienia produkcji samochodów na włoskiej 

licencji do końca 2021 r. fabryki wyprodukowały 12,4 mln samochodów 

osobowych107. 

Rysunek 9. Produkcja aut w fabryce Grupy FCA w Tychach (w tys. szt.) 

                                                 
106 https://fcagroup.pl/fca-w-polsce/zaklady-grupy-fca-w-polsce/ (dostęp: 23.10.2021). 
107 Dane producenta (15.02.2021). 
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Źródło: Kublik 2021a.  

Stosunki pracy 

Grupa FCA składa się z wielu spółek-córek. Powstawały one w trakcie 

procesu restrukturyzacji firmy wyjściowej i przejmowały funkcje i zadania 

dawnej firmy-matki. Przedmiotem niniejszej analizy są przede wszystkim 

dwie największe spółki zajmujące się finalnym montażem samochodów 

(Tychy) oraz produkcją silników (Bielsko-Biała). 

W spółkach tej Grupy tradycyjnie istniał dość wysoki poziom 

uzwiązkowienia (jakkolwiek jest on zróżnicowany w poszczególnych 

spółkach). Jest to jeszcze pokłosie okresu PRL. W spółkach działają 

wszystkie największe centrale związkowe, a także związki lokalne. 
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Uzwiązkowienie sięga ok. 40% zatrudnionych108. Największe organizacje 

zakładowe należą do dwóch największych w Polsce central109: 

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) i do NSZZ 

„Solidarność”. Działa kilka mniejszych związków, jak Wolny Związek 

Zawodowy „Sierpień 80”, Chrześcijański Związek Zawodowy „Solidarność” 

im. Ks. J. Popiełuszki, Związek Zawodowy Inżynierów i Techników (ZZIT)110.  

W Grupie FCA nie została powołana rada pracowników, co było efektem 

uzgodnień między związkami zawodowymi zawartych w 2006 r. Podobne 

stanowisko związki zaprezentowały po 2009 r., kiedy doszło do nowelizacji 

ustawy o radach. Nie pojawiły się również inicjatywy powołania rady 

wywodzącej się z grona pracowników niezrzeszonych. „Nie zabiegaliśmy o 

utworzenie rady, ponieważ w układzie zbiorowym pracy związki 

zawodowe mają zapewniony dostęp do informacji o kwestiach 

zatrudnienia, planowanych zmianach w tym zakresie” – mówi Stanisław 

Młynarczyk, były przewodniczący związku OPZZ w Fiat Auto Poland 

Bielsko-Biała (1986–2019), przewodniczący Okręgu Śląskiego Federacji 

Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce. 

W Grupie funkcjonuje układ zbiorowy pracy podpisany w 1996 r. Jest on 

regularnie aktualizowany. Wypracowany został po prywatyzacji FSM i 

utworzeniu w Polsce Grupy Fiata. Zawiera m.in. zasady wynagradzania, 

awansowania, rekrutacji, a także rozwiązania socjalne. Przewiduje 

                                                 
108 Ocena poziomu uzwiązkowienienia: Stanisław Młynarczyk, były przewodniczący związku 

OPZZ w Fiat Auto Poland Bielsko-Biała (1986–2019), przewodniczący Okręgu Śląskiego Federacji 
Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce. 

109 Organizacje zakładowe należą także do struktur branżowych obu central. Strukturą 
branżową OPZZ jest Federacja Związków Zawodowych Metalowców i Hutników, a NSZZ 
„Solidarność” – Krajowa Sekcja Przemysłu Motoryzacyjnego. 

110 http://www.zzit.org.pl/ (dostęp: 23.10.2021). 
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nagrody jubileuszowe, świąteczne, odprawy emerytalne, premie 

wakacyjne, dofinansowanie kolonii dla dzieci, finansowanie np. centrum 

rekreacji, zapomogi na wypadki losowe. „To było duże osiągnięcie 

związków zawodowych. Udało nam się zachować atrakcyjne 

wynagrodzenia, ale także korzystne rozwiązania socjalne. Ponadto 

przeforsowaliśmy przejście z akordowego systemu pracy na dniówkę” – 

mówi Młynarczyk.  

Rysunek 10. Produkcja samochodów w Grupie Fiat (do roku 2012) w tys. 

sztuk 

 

Źródło: Grupa Fiat. 

Okres kluczowych zmian  

Jak wyżej zostało zaznaczone, w Grupie FCA Poland robotyzacja 

rozpoczęła się w 2002 r. Wprowadzanie automatyki było częścią projektu 
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pod nazwą „inteligentna produkcja” (smart production). Kierownictwo 

rozumiało ją „jako zarządzanie cyklem produkcyjnym przez automaty, 

systemy komputerowe”. Jej celem było uwalnianie pracowników od 

ścisłego kontrolowania procesów produkcyjnych. Pracownikom miało 

pozostać nadzorowanie i okresowa kontrola urządzeń.  

Wprowadzenie projektu inteligentnej produkcji związane było z 

uruchamianiem produkcji nowego modelu samochodu (Fiat Panda) w 

zakładzie w Tychach oraz nowego typu silnika diesla SDE 1.3 (zakład w 

Bielsku-Białej).  

W fabryce w Tychach zainstalowano ponad tysiąc robotów, które 

uczestniczą w produkcji Fiata 500 i Lanci Y. Duża ich część pracuje na 

wydziale spawalni. To tam wcześniej pracownicy musieli ręcznie spawać 

karoserię do modelu Cinquecento, a następnie Seicento (na 1 nadwozie 

przypada ok. 2700 punktów zgrzewczych). Zmieniło się to wraz z wejściem 

do produkcji Fiata Panda. Roboty wykonują precyzyjne zgrzewania, dzięki 

czemu nie dochodzi do tzw. błędu ludzkiego. Produkcja jednego 

nadwozia trwa 70 sekund. Mimo wszystko na wydziale spawalni wciąż jest 

miejsce pracy dla 380 pracowników. Wykonują oni proste prace związane 

z obsługą automatów oraz pomiarem nadwozi.  

Z kolei na wydziale lakierni roboty pozwoliły na całkowitą automatyzację 

lakierowania nadwozi. Zainstalowanych zostało 80 robotów, mimo to 

wciąż pracuje tam 300 osób. Wykonują ręcznie tylko takie prace, jak: 

przygotowanie nadwozia, uszczelnianie oraz poprawki lakiernicze. Roboty 

zainstalowane są również na wydziale montażu, gdzie nakładają klej na 

szyby i wklejają szyby do nadwozia. Wydział zatrudnia 1400 osób.  
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W zakładzie wykorzystywane są również inne technologie, takie jak:  

 chmura gromadząca dane dotyczące linii produkcyjnej (zacięcia, 

mikroprzestoje charakterystyka poszczególnych wyrobów i pomiarów),  

 drukarki 3D, np. wykorzystywane w przypadku tworzenia i 

opracowywania zwrotnicy. 

Nowe technologie automatyzują wiele czynności. W przypadku produkcji 

silnika Twin Air 0,9 faza obróbki elementów silnika została 

zautomatyzowana w 98%, a montaż w 61%. Z kolei w przypadku silnika 

SDE 1,3 – obróbka została zautomatyzowana w 95%, a montaż – w 43%.  

Szerokie zastosowanie ma również tzw. parter. To urządzenie, które 

wspomaga pracownika przy wykonywaniu najcięższych operacji, takich 

jak wkładanie do aut ciężkich detali, np. siedzeń (IRES Lucia Morosini 

2016).  

Wpływ robotyzacji  

Robotyzacja realizowana w 2003 r. i w latach późniejszych nie 

spowodowała redukcji zatrudnienia. Wprawdzie liczba pracowników 

ulegała zmniejszeniu, ale był to raczej skutek spadku produkcji liczby 

samochodów. W raporcie IRES Lucia Morosini czytamy, że zmniejszało się 

zatrudnienie przy produkcji silnika SDE 1.3, ale jednocześnie spadała 

liczba wytworzonych silników. W 2007 r. 1255 osób pracowało przy 

produkcji blisko 700 tys. sztuk tego silnika, w roku 2008 – 1 060 osób przy 

produkcji 574 tys. sztuk. Z kolei w latach 2009–2010 zatrudnionych było 

przy tym 724 osoby, ale produkcja wynosiła już tylko ok. 400 tys. sztuk 

silników rocznie.  



 
169 

 

Niektórzy pracownicy tracili pracę na określonych stanowiskach, ale byli 

zatrudniani na innych. Zwiększało się także zatrudnienie pracowników z 

konkretnymi kwalifikacjami, jak np. w dziale utrzymania ruchu, gdzie 

przyjęto do pracy specjalistów z zakresu elektroniki (IRES Lucia Morosini 

2016). 

Automatyzacja wpłynęła na procesy rekrutacji, tj. zmodyfikowano wymogi 

stawiane pracownikom przyjmowanym do pracy. Zwracano uwagę na 

zdolność do samodyscypliny przy obsłudze urządzeń, jakkolwiek były one 

w znacznym stopniu samoobsługowe. Istotne były także umiejętności 

manualne pomocne w montażu różnych elementów w samochodach. Jak 

mówi Mirosław Grzybek, szef Federacji Związków Zawodowych 

Metalowców i Hutników, wiceprzewodniczący OPZZ w Grupie Fiat w latach 

………: „Po wejściu Polski do Unii sytuacja na rynku pracy bardzo się 

zmieniła i trudniej były rekrutować nowe osoby. Wcześniej przyjmowano 

do pracy z dyplomem studiów licencjackich, a później niemal wszystkich, 

śmiano się, że nawet kelnerów. Nie wpływało to jednak na wydajność 

pracy”.  

Zmiany organizacyjne 

Poza zmianami w sferze technologii, spółka przechodziła liczne zmiany w 

sferze organizacji pracy. Powstała bowiem sieć spółek zależnych, które 

przejęły różne elementy produkcji. Wymusiło to znaczną restrukturyzację 

zatrudnienia. Wielu pracowników opuściło główną spółkę i znalazło 

zatrudnienie w spółkach zależnych. Ilustrują to liczby. W 1993 r. Fiat Auto 

Poland zatrudniał niemal 16 tys. pracowników, tymczasem w 2002 r. – 3 

tys.  
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 W głównej spółce pozostali pracownicy zajmujący się końcowym 

montażem samochodów (fabryka w Tychach), a także zatrudnieni przy 

produkcji silników (fabryka w Bielsku-Białej). Część pracowników 

odchodziła na emerytury. Zwolnienia grupowe z 2001 r., które dotknęły 

ok. 2–3 tys. osób, wynikały ze spadku produkcji (m.in. na skutek wycofania 

Fiata 126p, wcześniej zrezygnowano z produkcji Cinquecento). Później 

produkcja rosła dzięki wprowadzeniu w 2003 r. do produkcji marki Panda.  

Wielość spółek w Grupie wymagała uregulowania kwestii warunków 

pracy. W spółkach zależnych wprowadzono układy pracy podobne do 

tych w spółce-matce (na bazie układu pracy z 1996 r.). Później pojawiały 

się różnice, m.in. w zakresie tempa wprowadzanych podwyżek płac.  

Koncepcja współtworzenia 

Mirosław Grzybek, wieloletni pracownik Fiata, obecnie przewodniczący 

Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników111, wskazuje, że 

włoscy menedżerowie wykazywali wielką chęć współpracy w procesie 

dostosowywania załogi do pracy z wykorzystaniem nowych technologii i 

generalnie przy większym wykorzystaniu automatyzacji.  

Grupa FCA angażuje pracowników w różne procesy decyzyjne i 

organizacyjne. Udostępnia również szkolenia przyspieszające 

adaptowanie się w zmieniających się warunkach pracy. „Pracownik Grupy 

FCA na co dzień uczestniczy w koncepcji współtworzenia, (…) jest jej 

częścią, ciałem doradczym, przekazuje swoje uwagi i spostrzeżenia” – 

czytamy w raporcie zaakceptowanym przez związki zawodowe.  

                                                 
111 http://federacja-metalowcy.org.pl/nj/ (dostęp: 23.10.2021). 
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Koncepcja współtworzenia powstała zakładach FCA wraz z wdrożeniem 

modelu zarządzania pod nazwą „produkcji klasy” (world class 

manufacturing, WCM). W ramach tego projektu pracownicy zostali 

zobowiązani do przekazywania innowacji w postaci kaizen. Celem tych 

innowacji jest wspólne szukanie oszczędności oraz dążenie do ciągłej 

poprawy jakości miejsca pracy.  

Pracownicy zostali zobowiązani, aby w ciągu roku przedstawić określoną 

liczbę propozycji usprawnień (tzw. kaizeny). Premie pieniężne otrzymują 

ci, których pomysły ograniczają koszty firmy. Jednocześnie innowacje 

rzutują na ocenę okresową, a ta z kolei wpływa na stabilność 

zatrudnienia. W razie konieczności przeprowadzenia zwolnień chronieni 

są pracownicy z większym dorobkiem innowacyjnym (chociaż brano pod 

uwagę także inne czynniki, np. czy dany pracownik jest jedynym 

żywicielem rodziny). „Jako związkowcy usprawnialiśmy system kaizenów. 

Został wprowadzony jednostronnie przez kierownictwo, ale dzięki nam 

pracownicy dobrze się w nim poczuli. Niektórzy skarżyli się, że brygadziści 

nie przekazują wyżej ich pomysłów, a nawet mówili o ich kradzieży. 

Radziliśmy, aby je zapisywać i przekazywać w ten sposób, aby zachował 

się ślad po autorach pomysłów” – mówi Grzybek.  

Kłopoty z komunikacją 

Bolesław Klimczak, przewodniczący zakładowej organizacji OPZZ, a 

wcześniej menedżer średniego szczebla zarządzania, twierdzi, że 

pracownicy, którzy chcą współdecydować o swoim miejscu ich pracy, 

zawsze mogą to zrobić, korzystając z codziennych kontaktów z 

bezpośrednim przełożonym: „Stosowałem zasadę otwartych drzwi i 
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gotowość do rozmowy w każdej chwili”. Klimczak deklaruje, że zawsze 

zakładał, że pracownik wie, czego potrzebuje na swoim stanowisku, aby 

praca przebiegała sprawnie. „Zawsze tłumaczyłem, również przełożonym, 

że można angażować zewnętrznych specjalistów od organizacji pracy, 

ale trzeba to robić z udziałem pracownika, lidera i kierownika zespołu. 

Dopiero dzięki połączeniu wiedzy i doświadczenia ich wszystkich może 

powstać dobry model organizacji stanowisk pracy”. 

Klimczak zastrzega, że byli również tacy menedżerowie, którzy po 

otrzymaniu wyższego stanowiska „przeżywali zawrót głowy” lub 

„przewracało się im się w głowach”, ale to efekt osobistych predyspozycji. 

Natomiast wyżsi menedżerowie nigdy nie prowokowali brygadzistów czy 

liderów do zachowań autorytarnych wobec podwładnych. 

Według Klimczaka, czasami widać, że niektórzy na średnim szczeblu 

zarządzania mają problem ze sprawną komunikacją, w tym z 

referowaniem pracownikom informacji pochodzących z wyższych szczebli 

zarządzania. Menedżerowie ci dramatyzują, przerysowują stawiane 

wymagania. Brakuje im umiejętności analizowania przekazów i jasnego 

wyłożenia pracownikom produkcyjnym oczekiwań czy zamierzeń 

kierownictwa. „Rzecz w tym, że ludzie mają różne charaktery i trzeba 

umieć się do nich zwracać w określony sposób: do niektórych łagodniej, 

do innych bardziej standardowo, motywująco”. Klimczak dodaje: „W 

sprawach interpersonalnych problemy się pojawiają, zawsze tak będzie. 

Czy dotyczy to szeregowych pracowników, działaczy związkowych, 

przełożonych. Oceniałbym, że ok. 25–30% pracowników może mieć 

problemy z układaniem sobie dobrych, przyjaznych relacji ze 

współpracownikami, czy to poniżej ich szczebla, czy powyżej”.  
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Stosunek pracowników do nowych technologii 

W Grupie FCA wykonano w 2016 r. badanie dotyczące stosunku 

pracowników do nowych technologii. Stawiano m.in. pytania o to, czy 

obawiają się, że technologie mogą doprowadzić do zwolnień z pracy lub 

czy istnieje ryzyko wzrostu liczby wykluczonych pracowników oraz 

nierówności społecznych? Zdaniem części ankietowanych „nie ma takiego 

zagrożenia – zwolnienia oraz redukcje są konsekwencją spadku 

produkcji”, “nie istnieje [zagrożenie]”.  

Niektórzy badani podkreślali, że należałoby zadbać o to, aby pracownicy 

mogli podnosić swoje kwalifikacje poprzez system szkoleń. Chroniłoby to 

ich przed zwolnieniami. „Potrzebna będzie reedukacja pracowników 

produkcji, możliwość wykorzystania ich na nowych stanowiskach 

związanych z nowymi technologiami”, „(…) management powinien 

zadbać o szkolenia i przekwalifikowanie”.  

Padały również głosy wyrażające obawy. „Tak, ryzyko jest duże…”, że 

część pracowników przegra „z inteligentną produkcją”. „W znacznej 

mierze [technologie] zastępują pracę człowieka, co powoduje spadek 

zatrudnienia”, „coraz częściej zastępują, obniżając koszty i zwiększając 

jakość i powtarzalność produkcji, stąd potrzebne są nowe umiejętności, 

rozwój pracowników”. 

Pojawiały się także bardziej optymistyczne opinie: „W naszym zakładzie 

(…) roboty zdecydowanie uzupełniają pracę, ponieważ są takie operacje 

na liniach montażowych, których żaden automat lub robot nie wykona”. 

Zdaniem innego pracownika: „… bardziej będą wspierać proces 

produkcyjny, ponieważ w wielu przypadkach koszt zakupu i zastosowania 
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automatu/robota jest po prostu nieekonomiczny, nawet w przypadku 

produkcji seryjnej i powtarzalnej”. „W przypadku przemysłu 

samochodowego zawsze będą uzupełniać [pracownika], ale nigdy go nie 

zastąpią”. „Nie zastąpią człowieka, ale powinno się iść w kierunku 

uzupełnienia przez roboty procesu produkcyjnego i technologicznego”. 

Badani odpowiadali także na pytanie o to, jak wygląda w FCA Tychy 

dostosowywanie pracowników do zmian wynikających z rozwoju 

technologicznego oraz o szkolenia, praktyki, staże, na jakie są kierowani 

pracownicy, oraz o wpływ nowych technologii na zatrudnialność, 

wynagrodzenia, bezpieczeństwo pracy. Część załogi podkreślała, że firma 

„może się poszczycić mocną stroną prowadzenia ciągłych szkoleń 

pracowników, tak by podtrzymywać bardzo wysoki i profesjonalny poziom 

świadomości, wiedzy i umiejętności w wielu obszarach”. Jeden z 

pracowników zauważa, że: „szkolenia są przeprowadzane cyklicznie, jak 

ma to miejsce w przypadku BHP. Najważniejszym cyklem szkoleniowym, 

którym są objęci pracownicy szczebla zarządzającego od team leadera w 

wzwyż, to WCM oraz kursy językowe”.  

Respondenci odpowiadali, że pracownicy przechodzą szkolenia na 

stanowisku pracy i doszkalające na innych stanowiskach pracy, tak aby 

mogli być w pełni mobilni. Uczestniczą w lekcjach tematycznych 

organizowanych przez kierowników odcinka. Zapoznają się tam ze 

zamianami technologicznymi procesu produkcyjnego lub z zarządzeniami 

dyrekcji zakładu. „Pracownicy są kierowani na odpowiednie szkolenia 

zgodnie z potrzebami”. Jeden z pracowników ocenił: „Pracodawca dba u 

nas o stałe podnoszenie kwalifikacji i doszkalanie pracowników”. 
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W badaniu padło także pytanie o to, czy w zakładzie panują odpowiednie 

relacje między pracodawcą a pracownikami, czy umożliwiają one 

właściwe reagowanie na zmiany wynikające z wdrażania gospodarki 

cyfrowej i inteligentnych systemów produkcji. 

Jeden z respondentów ocenia, że „relacje są odpowiednie, oparte na 

partnerstwie, ale jednak brakuje większej swobody w kształtowaniu prawa 

wewnętrznego”. Ma odczucie, że dzięki odpowiedniej reprezentacji 

związkowej pracodawca nie ulega pokusie, aby zgodzić się na „złe 

warunki zatrudnienia i płacy. Dzięki niej pracownicy mogą mieć wpływ na 

zmiany wynikające z wdrażania gospodarki cyfrowej i inteligentnych 

systemów produkcji”. Inny badany uważa, że relacje między pracodawcą 

a pracownikami są oparte na współpracy. W zakresie wdrażania nowych 

technologii poparta jest ona szkoleniami i motywacjami (finansowymi). 

Pracownicy rozumieją zachodzące zmiany, co umożliwia tworzenie 

odpowiednich warunków do pracy. 

Według respondentów relacje między pracodawcą a pracownikami są 

odpowiednie. Kierownictwo firmy szybko reaguje na zmiany i to w miarę 

możliwości dość poprawnie, ponieważ nie następują one gwałtownie i 

nagle. Przeciwnie, „są wielokrotnie dyskutowane na poziomie wydziałów 

pomiędzy pracownikami a technikami”. Kolejny pracownik wskazuje, że 

relacje są wybitnie profesjonalne. Otóż przy wdrożeniach nowych 

technologii (np. inteligentnych systemów w produkcji) natychmiast są 

realizowane wszelkie innowacje w postaci szkoleń i podnoszenia wiedzy 

pracowników. 
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Współdziałanie w pandemii  

Po wybuchu pandemii zarząd firmy wprowadził nową strategię, która 

dotyczyła przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa pracy i ochrony przez 

zakażeniem. Związki zawodowe mogły wnosić swoje uwagi i propozycje. 

Dyrekcja deklarowała otwartość. Pomysły związkowe, jak i samych 

pracowników dotyczyły redukowania ryzyka roznoszenia zakażeń. 

Klimczak oceniał, że ok. 30% wszystkich regulacji dotyczących zasad 

bezpieczeństwa pochodziła od związków. „Zaproponowaliśmy np., aby 

pracownicy przeszli na indywidualne butelki z wodą zamiast dużych 

zbiorników dla wszystkich. Kierownictwo skorzystało z naszych pomysłów 

na unikanie tłoku np. w szatni, przy wchodzeniu do zakładu przez bramę, 

bez dotykania czegokolwiek. Trzeba też zaznaczyć, że pracodawca 

uruchomił dodatkowe autobusy pracownicze, aby można było spełnić 

normę dystansu między pasażerami w trakcie przewozów”.  

Humanizacja pracy 

Zdaniem Bolesława Klimczaka, humanizacja jest istotnym tematem w 

zakładzie. Podkreśla się, że należy chronić pracowników przed nadmierną 

rutyną, monotonią wykonywanych czynności. Takie działania wymusza 

również system zarządzania WCM, a w jego ramach zasada 3x3x3. 

Oznacza ona, że w danej brygadzie ma być co najmniej trzech 

pracowników, którzy są w stanie wykonać daną pracę, każdy pracownik 

powinien znać przynajmniej trzy operacje, a trzech pracowników musi 

znać wszystkie operacje. „Chodzi o to, aby można było wykonywać szereg 

operacji na montażu czy w innych działach rotacyjnie, dla uniknięcia 

uciążliwości wykonywania żmudnych, powtarzalnych czynności. Często 
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spotykałem się z oporem wśród pracowników, ponieważ są 

przyzwyczajeni do określonych operacji i chcą to zachować” – mówi 

Klimczak.  

Trzymanie się zasady 3x3x3 uznane zostało za szczególnie ważne. 

Podnosi ona poziom elastyczności w kompetencjach załogi. Daje 

możliwość przesuwania pracowników do różnych zadań. Sprzyja to 

bezpieczeństwu w podtrzymywaniu tempa produkcji. Stosowanie zasady 

3x3x3 podlega oczywiści weryfikacji. Brygadziści musieli wykazywać w 

specjalnej dokumentacji poziom opanowania operacji przez 

poszczególnych pracowników. Wywieszano ją na tablicy (do czasu 

wprowadzenia przepisów o RODO), aby pracownicy, jak również każda 

inna osoba, nawet spoza zakładu, mogli się z nią zapoznać.  

Humanizacji pracy miało sprzyjać powołanie tzw. komisji 

antymobbingowej, która zajmuje się rozpatrywaniem zgłoszeń od 

pracowników. Członek związku zawodowego zwyczajowo wchodzi jej w 

skład. Takich przypadków zdarza się 2–3 w skali roku.  

W tworzeniu przyjaznego klimatu w pracy i układaniu dobrych relacji 

między pracownikami pomogło wdrożenie zasad WCM. Pomogły 

szkolenia. Spadła liczba przypadków zgłaszania zarzutów o mobbing. W 

ramach tego podejścia kierownictwo zaczęło silniej uświadamiać sobie 

kwestię zarządzania ludźmi, jak robić to w sposób, który nie wywołuje 

konfliktów, nie powoduje, że pracownicy czują, że naruszana jest ich 

godność, autonomia itp. 
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Studium przypadku – Orange Polska 

 Modernizacja technologiczna i organizacyjna 

 Stosunki pracy 

 Partycypacja w dobie zmian technologicznych 

 Partycypacja pracowników 

 Działania kierownictwa firmy 

 Wybuch partycypacyjny 

 Narzędzia partycypacji 

 Szanse i zagrożenia partycypacji  

 Humanizacja pracy 

Przedmiotem niniejszej analizy jest Grupa Orange Polska i 

przeprowadzane w niej projekty modernizacji technologicznej i 

organizacyjnej oraz praktykowana tam partycypacja, a także działania 

na rzecz problematyki humanizacji pracy.  

W obecnym kształcie Grupa Orange jest wynikiem ewolucji i przekształceń 

firmy TP SA. (Telekomunikacja Polska S.A.) zainicjowanych w 1991 r. 

Natomiast historycznie firma wywodzi z przedsiębiorstwa państwowego 

„Polska Poczta, Telegraf i Telefon” działającego przed 1990 r.  

Grupa Orange (należała do France Télécom) odkupiła kontrolny pakiet 

akcji od rządu RP. Najpierw sprzedano 35% akcji, co miało miejsce w 2000 

r. (kupowało konsorcjum France Télécom i Kulczyk Holding), a w 2001 r. 

kolejny pakiet – 12,5% akcji, co dało firmie 47,5% kapitału i kontrolę nad 

spółką (w 2005 r. Grupa Orange odkupiła akcje należące do Kulczyk 

Holding).  
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Modernizacja technologiczna i organizacyjna 

Modernizacja technologiczna prowadzona była sukcesywnie od początku 

lat 90. Obejmowała ona głównie wymianę tradycyjnych analogowych 

central telefonicznych (podnosząco-obrotowych) na cyfrowe 

(bezobsługowe). Ostatnie centrale analogowe wycofano pod koniec 2005 

r.112 Nowe centrale zapewniły klientom możliwość korzystania z 

nowoczesnych usług, jak również ułatwiły spółce lepszy nadzór i 

zarządzanie siecią – dodał Konrad Kobylecki. Ponadto rozbudowywano 

sieć telefoniczną, aby włączyć w nią kolejnych abonentów.  

Spółka TP SA inwestowała również w powstającą telefonię komórkową. 1 

marca 1998 r. – wspólnie z dwoma mniejszościowymi inwestorami – 

uruchomiła sieć komórkową IDEA (Polska Telefonia Komórkowa 

Centertel). Ponadto od 2006 r. firma inwestowała w urządzenia służące 

udostępnianiu Internetu. W sumie TP SA zaoferowała klientom 

jednocześnie telefonię stacjonarną, Internet i telewizję.  

TP SA przechodziła także modernizację struktur organizacyjnych. 

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, początkowo, od 1995 r., prowadzona 

była ona własnymi siłami, później zamówiono opracowania 

konsultingowe, w tym „audyt organizacyjny”, w firmie McKinsey & 

Company Poland (1998–1999). Zawierały one m.in. opracowanie struktury 

organizacyjnej kluczowych pionów organizacyjnych, koncepcję nowej 

struktury działania, plan restrukturyzacji (NIK 2000:51–53).  

                                                 
112 TP wyłączyła ostatnie analogowe centrale telefoniczne. Puls Biznesu, 29.12.2005 (na 

podstawie PAP SA). 
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Aby przeprowadzić zmiany, powołano specjalne biuro zmian, które 

działało w ramach projektu „Nowa TP SA”. Zaproszono do niego 

przedstawicieli pracowników, w tym związków zawodowych i różnych grup 

pracowniczych.  

Kierownictwo spółki za kluczowe uznało odejście od dotychczasowej 

struktury zarządzania. Struktury zarządcze firmy były oparte na 

strukturach terytorialnych (56 rejony komunikacyjne, które odgrywały 

m.in. rolę pracodawców dla swoich załóg). W zamian przyjęto model 

funkcjonalny – wprowadzono struktury organizacyjne nawiązujące do 

grup klientów, do których firma kierowała swoją ofertę. W związku z 

powyższym zorganizowano piony funkcjonalne: zasoby ludzkie, finanse, 

sieć, sprzedaż indywidualna, sprzedaż biznesowa. Zarząd spółki przejął 

funkcje strategiczne, dodatkowo wprowadzono funkcje dyrektorów 

wykonawczych, którzy odpowiadali za poszczególne piony (marketing, 

eksploatacja i rozwój techniczny, finanse, zasoby ludzkie, obsługa 

zarządu, systemy informatyczne). 

Zmiany obejmowały restrukturyzację TP SA, w tym przede wszystkim 

dekoncentrację jej struktur. Utworzono szereg spółek zależnych, które 

przejmowały określone zakresy działań. W 1999 r. utworzono dwie spółki 

zależne: PeBeTel i Netbud. Ich zadaniem było projektowanie, budowa, 

remonty i modernizacja sieci telekomunikacyjnych.  

W nowej sytuacji struktura firmy musiała być podporządkowana 

działaniom biznesowym. Chodziło o to, aby możliwe było 

przeprowadzenie np. segmentacji klientów, wydzielenie klientów 

strategicznych, zaoferowanie im oferty zindywidualizowanej itp.  
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Stosunki pracy  

W Grupie Orange działa 17 związków zawodowych, które skupią ok. 25% 

załogi. Największe organizacje zakładowe skupiają się w dwóch 

centralach: OPZZ, do którego należy 10% zatrudnionych, oraz NSZZ 

„Solidarność”, również z 10%. Mniejsze związki to „Sierpień 80” oraz 

Związek Zawodowy Inżynierów i Techników (ZZIT).  

W firmie obowiązuje ponadzakładowy zbiorowy układ pracy. Związki 

zawodowe wynegocjowały go przed zmianami własnościowymi i 

organizacyjnymi. Został oparty na zapisach z pakietu socjalnego, który 

był częścią umowy sprzedaży firmy inwestorowi strategicznemu.  

W Grupie działa także rada pracowników. Założona została w 2006 r. po 

uchwaleniu ustawy o radach pracowników. Pierwszym przewodniczącym 

został Zbigniew Pachacz z OPZZ (ponownie sprawował funkcję 

przewodniczącego w latach 2014–2018). Obecnie przewodniczącym jest 

Maciej Zieliński z NSZZ „Solidarność”. „Skład pierwszej rady był wynikiem 

porozumienia się związków reprezentacyjnych. Po 2009 r. wybory do 

zarządu rady odbywają się z inicjatywy samych pracowników. Rada 

zajmuje się wszystkim, co dotyczy kwestii zamian w strukturze 

zatrudnienia, czyli planami rekrutacji, zwolnień, zmianami w strukturze 

miejsc pracy” – mówi Pachacz.  

Relacje związków zawodowych z pracodawcami dotyczyły głównie 

wynegocjowania tzw. umowy społecznej, która przewiduje wsparcie dla 

pracowników, którzy tracą pracę z uwagi na realizowane przekształcenia 

strukturalne.  
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Zdaniem działaczy związkowych, wśród pracowników firmy panował 

klimat przyzwolenia na zmiany. Nikt nie miał wątpliwości, że 

wprowadzanie nowych technologii jest ważne i że trzeba przystosować 

firmę do konkurowania na rynku. Wcześniej spółka działała jak urząd 

państwowy, a docelowo miała stać się firmą komercyjną. Chodziło o 

stworzenie organizacji zorientowanej na klienta, skoncentrowanie się na 

wynikach finansowych, a także o wyzwolenie inicjatywy, 

przedsiębiorczości, myślenia rynkowego czy połączenie uprawnień z 

odpowiedzialnością, a osiąganych wyników z wynagrodzeniem.  

Pachacz podkreśla, że inaczej wygląda sytuacja, gdy pracownik ma 

ogólną wiedzę o zmianach zachodzących w firmie na skutek 

zastosowania nowych technologii, a co innego, gdy dowiaduje się, że na 

ich skutek straci pracę. Stąd duża rola związków zawodowych w 

usprawnianiu kanałów komunikacji z pracownikami, a przede wszystkim 

wypracowywaniu sposobów na ograniczenie redukcji zatrudnienia i 

humanizację procesów zmian. „Pracownik powinien wiedzieć, w jakim 

kierunku idzie pracodawca w swoich koncepcjach działania, a w jakim 

kierunku idzie technologia” – twierdzi Pachacz.  

Pachacz dodaje, że pracownicy na ogół wyrażali zadowolenie, że to 

właśnie France Télécom został inwestorem w TP SA. Uspakajało to, że 

była to firma państwowa, w której rola związków zawodowych jest 

doceniana. Większe obawy budziły amerykańskie fundusze inwestycyjne, 

które znane są z działań obliczonych na szybkie zyski.  
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Partycypacja w dobie zmian technologicznych 

Wprowadzanie nowych technologii i zoptymalizowanie struktury firmy i 

organizacji pracy powodowały redukcje zatrudnienia. Tomasz Tomala 

mówi, że im więcej elektroniki w urządzaniach telekomunikacyjnych, tym 

mniej zapotrzebowania na ludzką pracę. Ponadto nowe urządzenia były 

bardziej niezawodne, a więc nie wymagały takiego nakładu prac 

monterskich. W latach 90. TP SA mogła zatrudniać w mieście powiatowym 

średniej wielkości ponad 100 osób (od pracowników biurowych, dyrekcji, 

sprzedawców, po monterów i techników). Obecnie firma nie musi 

zatrudniać nikogo. Sprzedażą mogą zajmować się wynajęte firmy. 

Zmiany w organizacji spółki były przedmiotem rozmów i dialogu z 

centralami związkowymi. Niektóre z nich zgłaszały protesty wobec 

koncepcji zmian organizacyjnych w firmie zaproponowanej przez 

McKinsey & Company Poland. „Niektórym wydaje się, że mają uniwersalną 

wiedzę o zarządzaniu. Tymczasem liczy się również wiedza pracowników i 

ich doświadczenie” – mówi Pachacz.  

Generalnie związki zawodowe doszły do porozumienia z zarządem 

odnośnie do koncepcji i trybu wprowadzania zmian. Począwszy od końca 

lat 90. podpisano szereg porozumień. Porozumienie z 5 listopada 1999 r. 

obejmowało m.in. kwestie dotyczące zmian w strukturze firmy (NIK 2000: 

54).  

Z punktu widzenia pracowników podstawowe znaczenie miało 

uzgodnienie ze związkami zawodowymi pakietu socjalnego (został 

przyjęty 30. 06.2000 r.). Był on jednocześnie częścią umowy Skarbu 
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Państwa o sprzedaży akcji firmy z France Telekom (właściciel marki 

Orange).  

Redukcję zatrudnienia rozłożono na kilka lat. Pracownicy, którzy pozostali 

w spółce, uzyskali gwarancje zatrudnienia na 40 miesięcy od wejścia w 

życie pakietu (okres ochronny skończył się 12 lutego 2004). Ale mogli 

odejść w zamian za rekompensatę finansową. Firma skierowała ofertę do 

ok. 30 tys. osób, a na rekompensaty wydała ok. 1,3 mld zł113. 

Ponadto związki i zarząd firmy uzgodniły działania zaplanowane po 

zakończeniu wspomnianego wyżej okresu powyższego ochronnego. Tego 

dotyczył ponadzakładowy układ zbiorowy pracy dla pracowników TP S.A. 

Gwarantował pracownikom odprawy w przypadku dobrowolnego 

odejścia, szkolenia przekwalifikowujące dla zmieniających stanowisko 

pracy w ramach spółki oraz szkolenia outplacementowe dla 

pracowników, którzy odchodzili z przyczyn leżących po stronie firmy. 

Dodatkowo związki zawodowe wynegocjowały z zarządem tzw. umowę 

społeczną (Voluntary leaves in 2007–2011, within the Social Agreement 

framework – aprox. 9600 TP employees)114. W jej ramach odchodzący 

pracownicy mogli liczyć na określone odprawy. Firma udostępniła także 

różne formy pomocy w znalezieniu nowego zatrudnienia. Część 

pracowników odchodziło na zewnętrz do firm telekomunikacyjnych, ale 

także do innych działów w TP SA. Wiele tysięcy pracowników znalazło 

pracę dzięki programowi „Praca za pracowników”. Zakładał on, że do 

                                                 
113 Wojciech Hałka, Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury na 

interpelację nr 6605 w sprawie zahamowania zwolnień pracowników Telekomunikacji Polskiej SA, 
Warszawa, 15.03.2004 r.; http://orka2.sejm.gov.pl/IZ4.nsf/main/7DF67D7A (dostęp: 23.10.2021 ). 

114 https://orange-ir.pl/csr/csr-reports (dostęp: 23.10.2021). 
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przetargów na wykonawstwo różnych prac monterskich w TP SA mogą 

przystępować tylko firmy, które zdecydowały się na zatrudnienie dawnych 

pracowników TP SA. 

Około 6 tys. osób odchodzących z firmy skorzystało z oferty pracy we 

wskazanych przez TP SA podmiotach zewnętrznych. Oferowano szkolenia 

przekwalifikowujące i outplacementowe, z których w okresie 

obowiązywania pakietu socjalnego skorzystało ponad 8 tys. pracowników.  

W różnych okresach między 2000 a 2010 r. związki nadal negocjowały z 

kierownictwem firmy kwestię utrzymania zatrudnienia czy ograniczania 

redukcji. Doszło nawet do strajku głodowego grupy pracowników w 

siedzibie TP w pierwszej połowie 2005 r. Zakończono go polubownie. 

Zawarto także porozumienie w kwestii zwolnień115. Zarząd firmy 

argumentował, że pogarszają się wyniki, tymczasem związki twierdziły, że 

to efekt błędnych decyzji. Dzięki temu zwolnienia pracowników w latach 

2005–2007 były nieznaczne. Dopiero pod koniec pierwszej dekady 

nowego wieku doszło do ponownego ograniczenia zatrudnienia do 18,5 

tys. Spółka przyznawała, że kwestia optymalizacji zatrudnienia 

wywoływała bardzo gorące i długotrwałe dyskusje pomiędzy stronami. 

Wspomniana powyżej umowa społeczna miała liczne edycje i różną treść. 

Nie dotyczyła tylko odpraw dla odchodzących pracowników. 25 

października 2011 r. związki zawodowe zawarły z zarządem TP SA 

porozumienie pod nazwą Umowa społeczna 2012–2013. Przewidywała 

ona uruchomienie projektu „Przyjazne miejsca pracy”. W jego ramach 

zespoły robocze, z udziałem partnerów społecznych, zdiagnozowały 

                                                 
115 Raport społecznej odpowiedzialności Telekomunikacji Polskiej za rok 2005.  
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czynniki wpływające na środowisko pracy, a także sformułowały wnioski 

dotyczące sposobu uzyskania jego poprawy. Celem projektu było 

ujednolicenie standardów dotyczących otoczenia pracy. 

W kolejnych latach związki zawarły następne cztery umowy116, w których 

uzgodniono zapisy mówiące o kontynuowaniu projektu „Przyjazne 

środowisko pracy” w formule wypracowanej w rozmowach między 

związkami, zarządem, pracownikami i menadżerami. Z kolei w Umowie 

społecznej 2018–2019 uwzględniono także zapis mówiący o uruchomieniu 

Akademii Witalności Orange (opieka medyczna, w tym dla pracowników z 

orzeczoną niepełnosprawnością). 

Partycypacja pracowników 

Respondenci wskazują, że w trakcie zmian organizacyjnych i 

technologicznych pracownicy mieli dostęp do informacji o ich przebiegu. 

W tamtym czasie w skład zarządu wchodził przedstawiciel wybierany 

przez pracowników, również do rady nadzorczej włączono ich 

przedstawiciela . Partycypacja była podstawowym założeniem w 

realizacji zmian, jak mówi menedżer wysokiego szczebla z tamtego czasu.  

Związkowcy przyznają, że zarząd wspierał związki zawodowe i 

pracowników w zrozumieniu istoty wprowadzanych zmian. Uczestniczyli 

oni w licznych zespołach eksperckich, które pracowały nad wyjaśnieniem 

procesów zmian, a także w wyjazdach studyjnych do państw, gdzie tego 

typu działania zostały zrealizowane. „Chodziło także o pokazanie, jaką 

rolę pełniły w nich związki zawodowe” – mówi Jerzy Drozd, 

                                                 
116 Umowa społeczna 2014–2015 z 9 grudnia 2013 r., Umowa społeczna 2016–2017 z 2 grudnia 

2015 r., Umowa społeczna 2018–2019 z 5 grudnia 2017 r., Umowa społeczna 2020–2021 z 12 
grudnia 2019 r. 
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przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników 

Telekomunikacji, uczestnik wielu procesów dialogu w firmie. 

W trakcie restrukturyzacji prowadzono dialog ze związkami i 

pracownikami. Stworzono Wydział Dialogu Społecznego w strukturze 

Pionu Kadr. Z czasem został on wchłonięty przez Wydział Zbiorowych 

Stosunków Pracy. Ponadto bezpośrednio przy Zarządzie TP pracuje 

Pełnomocnik Zarządu ds. Kontaktów z Organizacjami Społeczno-

Zawodowymi.  

W ramach dialogu na linii zarząd – związki zawodowe w maju 2005 r. 

odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu SIDO – comiesięcznych spotkań 

informacyjnych o działalności operacyjnej. Uczestniczyli w nich 

najważniejsi menedżerowie, w tym wiceprezes zarządu Pierre Hamon. 

Realizowano także badania nastrojów społecznych pracowników, w tym 

wśród pracowników odchodzących z TP. Zdaniem polskiego menedżera z 

kierownictwa firmy, francuscy menedżerowie byli bardzo wyczuleni na 

protesty pracownicze. Bali się najgorszych scenariuszy. 

Władze spółki uznały, że lata 2005–2006 miały być okresem odbudowy 

dobrych relacji społecznych w firmie, a kolejne traktowano jako okres 

porozumienia117. 

Działania kierownictwa firmy 

Maciej Witucki, prezes TP SA w latach 2006–2013, a od 19 września 2013 r. 

przewodniczący rady nadzorczej firmy (zmiana nazwy na Orange Polska 

nastąpiła w 2012 r.), gdy obejmował ster w firmie, miał wrażenie, że 

                                                 
117 „Conclusion of social agreements for 2007–2009 & 2009–2011 and 2012–2013 has been an 

essential condition to regain trust and to allow further restructuring of the company”. 
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obecne są w niej cechy kultury zarządzania, które dominują w Polsce, 

czyli kultura z rysem hierarchiczności czy nawet z autorytarnym modelem 

relacji między podwładnymi a przełożonymi. Odczuwał również, że klimat 

organizacyjny jest swoistym miksem nowoczesnych metod pochodzących 

z kursów MBA prowadzonych na SGH z urzędniczym drylem dawnych 

ministerstw (kiedy TP SA była częścią administracji publicznej). „W Polsce 

panuje oczekiwanie, że podwładnego się ochrzani/zjedzie, 

wychrzani/wyrzuci” – mówi Witucki. 

Jednocześnie w firmie istniały pewne rytuały, które miały potwierdzać 

funkcjonowanie partycypacji, np. procedury zgłaszania wniosków 

racjonalizatorskich (tzw. kaizeny).  

Witucki przyznaje, że w trakcie jego kadencji doszło do pewnego 

„poluzowania” w zakresie partycypacji i wytworzenia głębszego podejścia 

partnerskiego. Przyczyniły się do tego podejmowane działania. Miały one 

wymiar wewnętrzny i zewnętrzny. W tych pierwszych chodziło o 

spłaszczanie struktur organizacyjnych, aby umożliwić rozszerzenie 

partycypacji, a w drugich o realizację celów biznesowych, ale również 

takich, które mogły wpływać na partycypację. Jak twierdzi Witucki: 

„Chodziło o to, aby TP SA stała się najbardziej lubianym telekomem w 

kraju, aby klienci odeszli od wspomnień o ’błękitnej linii’118, która mogła 

rodzić mieszane uczucia u części klientów”.  

                                                 
118 System telefonicznej obsługi klientów TP SA (numer 9393) w szerokim zakresie, m.in. zakupu 

i aktywacji usługi, zgłaszania awarii, zgłaszania reklamacji, informacji o ofercie TP SA. Linia była 
przedmiotem krytyki z powodu niskiej jakości usług. Zob. interpelację nr 6734 do Ministerstwa 
Infrastruktury w sprawie funkcjonowania tzw. błękitnej linii Telekomunikacji Polskiej SA; 
http://orka2.sejm.gov.pl/IZ4.nsf/main/0588C7FD (dostęp: 23.10.2021). 
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Kierownictwo zakładało, że rozwój partycypacji będzie efektem 

wprowadzania modelu zarządzania zgodnie z treścią hasła agile. „Nie 

mieliśmy jakiegoś konkretnego modelu zarządzania, ale kierowaliśmy się 

właśnie wyznacznikiem agile, który zakłada poleganie na aktywności 

naszych pracowników” – mówi Witucki. Celem było wypracowanie 

organizacji elastycznej, lotnej (szybko reagującej), a zatem 

dostosowującej się do zmieniających się realiów dzięki wykorzystywaniu 

potencjałów pracowników, poleganiu na ich umiejętności i zdolności do 

adekwatnego reagowania na wyłaniające się wyzwania.  

Witucki wskazuje na czynnik, który ułatwiał realizację idei bezpośredniej 

partycypacji – relatywnie wysokie wykształcenie pracowników TP SA. W 

ramach restrukturyzacji firmy odeszło wielu pracowników z niższymi 

kwalifikacjami, m.in. do zewnętrznych firm zajmujących się instalacjami 

lokalnymi, wykonawstwem nowych sieci. Miało to miejsce zwłaszcza po 

2001 r. 

„Pozostali głównie pracownicy ponadstandardowo wykształceni. Nawet 

jeśli zajmują się instalacjami, to jednak mają do czynienia z systemami, 

elektroniką itp. Ułatwiało to dialog” – twierdzi Witucki. „Ponadprzeciętny 

poziom inteligencji ułatwiał wiele działań na rzecz większej partycypacji i 

poszanowania podwładnych, chociaż rodził także inne zjawiska 

nieprzyjazne partycypacji. Otóż niektórzy przyjmowali strategię 

przeczekania wobec różnych inicjatyw zarządu w tym zakresie. Stosowali 

w tym celu nawet różne wymyślne metody” – dodaje były prezes.  

Ponadto partycypację ułatwiało również to, że zarobki w firmie było 

ponadprzeciętnie wysokie wobec tego, co można było zarobić na rynku. 



 
190 

 

„Pracownicy byli i są responsywni” – mówi Witucki. Podkreśla, że blokady 

tkwiły na poziomie menedżerów średniego szczebla. Dlatego tu 

realizowano szereg przedsięwzięć, których celem było przełamywanie 

hierarchiczności.  

Jacek Kowalski, członek zarządu spółki Orange Polska (w TP SA od 2006 

r.), przyznaje, że kapitałem firmy – do pewnego momentu – była 

hierarchia, silna i dobrze ułożona struktura zależności. Ale z czasem 

konieczne było kruszenie układów hierarchicznych, zachodziły bowiem 

istotne zmiany rynkowe i kulturowe. Takim momentem było wejście w 

strukturę Grupy Orange.  

Uelastyczniano struktury zarządzania, zależności służbowe, również 

relacje międzyludzkie stawały się mniej sformalizowane. Więcej osób 

zaczynało mówić sobie, z zasady, po imieniu. „Partycypacja zawsze jest 

dobra, zawsze jest lepiej, gdy dojdzie do wypowiedzenia opinii, niż jej 

skrywania” – mówi Kowalski. Przyznaje: „Partycypacja jest niełatwą sztuką. 

Czasami widoczna jest bariera w postaci braku kultury bezkonfliktowego 

porozumiewania się, braku umiejętności wyrażania opinii bez obrażania 

innych. Ale doraźne kłopoty nie powinny skłaniać do odrzucania 

partycypacji. Powinniśmy pracować przynajmniej nad tym, aby być 

szczerym, nie kłamać”. 

Wybuch partycypacyjny 

Firma włącza się w procesy, które widoczne są w ostatnich kilku latach, a 

które Kowalski określa jako wybuch partycypacyjny. To wynik m.in. 

deficytu rąk do pracy, co wzmacnia dążenia do wykorzystania potencjału 

pracowników, w tym za pomocą głębszej partycypacji. Ponadto firma 
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musiała dostosować się do wejścia na rynek pracy młodego pokolenia, 

które w większym stopniu oczekuje partnerskiego podejścia.  

Partycypację wzmaga także przełom technologiczny, pojawianie się 

aplikacji komunikacyjnych, mediów społecznościowych itp. To one 

sprawiają, że pracownicy uczą się upubliczniać rolę, jaką pełnią w firmie. 

A gdy stają się publiczni, zaczynają rozumieć prawa z tym związane, w 

tym umiejętność komunikacji.  

Kowalski zaznacza, że firma musi dostosowywać się do zmian kulturowych 

w społeczeństwie. Wskazuje, że w skali państwa – czy przynajmniej 

niektórych samorządów terytorialnych – widoczne są przypływy i odpływy 

w zakresie partycypacji Nie da się tego powstrzymać. „Pokolenia, które 

nauczą się swobodnego dialogowania, wyrażania opinii, nie porzucą już 

tego. Gdyby następował regres, zaczynaliby wypominać, że coś zostało 

zawrócone, stracone” – podkreśla Kowalski. Nawyk partycypacji w Orange 

Polska owocuje m.in. partycypacją społeczną. W aktywność zakładowej 

Fundacji Orange angażuje się bezpłatnie ok. 3 tys. pracowników. 

Wyłaniani są liderzy wolontariatu.  

Narzędzia partycypacji 

Podczas kadencji Wituckiego jako prezesa firmy i w kolejnych latach 

zrealizowano szereg przedsięwzięć służących rozwojowi partycypacji. 

Jedno z nich polegało na tym, że grupa menedżerów najwyższego 

szczebla podczas każdego weekendu wyjeżdżała do różnego typu 

lokalnych struktur firmy. Celem były rozmowy z pracownikami i klientami. 

Chodziło o wzmocnienie komunikacji, wychwycenie kwestii problemowych 

i uzbrojenie pracowników w narzędzia do działania.  
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Witucki wskazuje na inicjatywę pod hasłem „Karta zaangażowania” 

(commitment charter). Menedżerowie podpisywali zobowiązanie do 

podejmowania działań o najwyższej jakości, w tym okazywania szacunku 

podwładnym, polegania na ich potencjale w projektach podejmowanych 

przez firmę.  

Kulturę partycypacji wzmagała procedura polegająca na tym, że wszyscy 

członkowie zarządu wspólne oceniali menedżerów z poziomu N-1, czyli ze 

wszystkich pionów. To pozwalało na wymianę informacji, która prowadziła 

również do wyłaniania osób, które miały problemy z właściwymi relacjami 

z podwładnymi. Wprowadzono szereg mechanizmów, które miały ułatwić 

dokonywanie wzajemnych ocen, np. oceny funkcjonowania działów 

obsługowych. W wielu grupach pracowniczych pozostawiano samym 

zatrudnionym decyzje odnośnie do rekompensat dla klientów w sytuacji, 

gdy dana instalacja zrodziła określone problemy.  

Znaczenie miało także wprowadzanie organizacji biur typu open space. 

Znaczna część pracowników przestała kryć się w różnych odizolowanych 

pokojach. „Podkreślałem, że pracownicy powinni spotykać się w pracy, 

wzajemnie widzieć się przez szklane ściany” – mówi Witucki.  

W Orange Polska partycypacja jest przedstawiana jako kultura 

feedbacku, czyli wzajemnego przekazywania między pracownikami 

informacji i odpowiadania/reagowania na nie. Działania z tym związane 

kierownictwo firmy traktuje jako element tzw. zmiany kulturowej, 

obejmującej profilowanie postaw pracowników na dialog z innymi 

pracownikami, otwarte komunikowanie problemów itp. 

W ostatnich latach realizowano następujące programy/projekty: 
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1. Program „Ja w mojej firmie” – realizowany od sierpnia 2008 do maja 

2016 r. – w jego ramach pracownicy uczestniczyli w badaniu klimatu 

organizacyjnego. Mogli oceniać relacje w zespołach pracowniczych, 

relacje menadżersko-pracownicze, sposób funkcjonowania pracownika w 

organizacji. Badanie dawało obraz sytuacji w wielu różnych strukturach 

organizacyjnych firmy. 

2. Barometr społeczny (pracowniczy) – badanie ankietowe (grupowe) 

realizowane od grudnia 2011 do 2015 r. oraz w nowej wersji od maja 2016 

r. do chwili obecnej. Umożliwia pracownikom z różnych struktur firmy 

wyrażenie opinii i przekazanie jej na wyższe poziomy zarządzania. Mogą 

przedstawić swój poziom satysfakcji, ocenę przywództwa w organizacji, 

warunków pracy itp. Badanie jest realizowane w ramach nowej strategii 

firmy, w której podkreśla się wizję pracodawcy jako digital and caring.  

3. Zmiana kulturowa i badanie zdrowia organizacji Organizational Health 

Survey (OHS, McKinsey) – program realizowany jest od września 2017 r. 

Ma na celu zwiększenie zaangażowania i motywacji pracowników, w tym 

m.in. budowanie kultury feedbacku, a także rozwijanie współpracy między 

różnymi obszarami w firmie na bazie zaufania. Filarem jest tu rozwinięcie 

bezpośredniej komunikacji przełożonych z podwładnymi. 

4. Program 360 stopni (Feedback 360) – realizowany raz na dwa lata od 

2018 r. – początkowo był dedykowany wyłącznie menedżerom (kilka 

edycji). Następnie objęto nim wszystkich pracowników. Zgodnie z intencją 

zarządu, jest to ważne narzędzie budowania kultury otwartości, poprawy 

jakości współpracy, a także podnoszenia efektywności pracy. 
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Pracownicy uczestniczą w badaniu ankietowym zawierającym 10 pytań 

zamkniętych i dwa otwarte. W odpowiedziach mogą przekazać 

przełożonym informacje, jak oceniają ich zachowanie, ich mocne strony, 

oczekiwane kierunki zmian. Z kolei przełożeni mogą zestawić te 

informacje zwrotne od pracowników z własną samooceną. W istocie 

dzięki badaniu pracownicy uczestniczą w formułowaniu standardów 

zachowań: dla menedżerów („Lider w akcji”) oraz dla nich samych („Ja w 

akcji”). Na kolejnym etapie badania pracownik rozmawia z menedżerem 

na temat określenia celów i przygotowania jego planu rozwoju. 

Zdaniem Pachacza, oceny, jakie formułują pracownicy na temat 

przełożonych w ramach programu, mają znaczenie dla kształtowania 

wzajemnych relacji i stałego ich poprawiania. „Wielu pracowników staje 

się coraz śmielszych i formułuje bardzo konkretne opinie, nawet jeśli nie 

są zbyt pochlebne”.  

5. Badanie Pulsometr – realizowane raz w miesiącu od 2018 r. – 

pracownicy odpowiadają na trzy pytania zamknięte, korzystając z 

pięciostopniowej skali gwiazdkowej z możliwością przekazania 

komentarza. W ten sposób pracownicy mogą na bieżąco wyrażać własne 

opinie na temat atmosfery w zespole, realizacji celów i odczuwania 

efektów zmian. Opinie te trafiają do menedżera oraz zespołu i są 

przedmiotem otwartej rozmowy pracowników z przełożonym.  

6. Webinaria „Sesje bez cukru” – wszyscy pracownicy mogą uczestniczyć 

w comiesięcznych spotkaniach online z członkami zarządu (webinaria). 

De facto uczestniczy w nich średnio 4,5–6 tys. osób. Wszyscy mogą 

zadawać dowolne pytania. Pierwsze spotkanie odbyło się w marcu 2018 r. 
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7. Budżet partycypacyjny – elementem partycypacji pracowniczej jest 

także program budżetu partycypacyjnego w Orange Polska – 

wprowadzony w 2015 r. Pracownicy mogą zgłaszać propozycje 

określonych działań w swoich strukturach lokalnych (ponad 20 lokalizacji). 

Do realizacji zgłaszane są różne projekty – od zakupu ekspresu do kawy 

po instalację stacji rowerowej czy adaptację dziedzińca, organizację 

pokoju socjalnego czy zakup foteli do masażu itp. 

Partycypacja i delegowanie  

Partycypacja w formie delegowania do samodzielnego wykonania zadań 

przyjmuje w firmie różną postać. Zdaniem Zbigniewa Pachacza, 

delegowanie zadań jest w firmie uzależnione od specyfiki danej komórki – 

czy dotyczy to np. doradców klienta, sprzedawców, techników naprawy 

sieci, sterowania urządzeniami central czy specjalistów od kreowania 

usług.  

Na przykład praca doradców klienta indywidualnego jest dokładnie 

opisana w regulaminie. Mają oni jasno powiedziane, jak przeprowadzić 

rozmowę z klientem. Miejsca dla własnej inwencji nie ma dużo. Inaczej 

jest w przypadku doradcy klienta biznesowego, który w swoim „portfelu” 

może mieć ok. 50 firm. On również porusza się według pewnego 

schematu, ale ma większe pole manewru do samodzielnego działania.  

Większość pracowników zajmujących się techniką czy inwestycjami w 

większym stopniu wpływa na sposób działania w granicach wiedzy 

fachowej. Pole manewru jest tu spore.  

Zdaniem Pachacza, pracownicy wykonują dużą część pracy w formie 

projektów, na potrzeby których tworzone są grupy projektowe. Ale 
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dotyczy to tych komórek firmy, które zajmują się np. informatyką, obsługą 

klienta, zmianami w strukturze organizacyjnej. Nie ma reguły, jak taka 

grupa jest zorganizowana. Natomiast lider wyznaczany jest zazwyczaj 

odgórnie, na podstawie określonych kryteriów.  

W zakresie partycypacji dotyczącym komunikacji najważniejszą formą 

stały się przekazy udostępniane przez kierownictwo spółki na 

pracowniczych stronach internetowych, w tym stronach dedykowanych 

określonym grupom pracowniczym. Komunikacji służą także comiesięczne 

webinaria „Sesje bez cukru”, czyli spotkania z członkami kierownictwa 

spółki. Odrębne kanały informacji posiadają związki zawodowe (np. 

email, spotkania osobiste).  

Szanse i zagrożenia partycypacji  

Pracownicy i przedstawiciele pracowników zazwyczaj doceniają działania 

kierownictwa firmy. Jerzy Iwaszkiewicz, przewodniczący NSZZ 

„Solidarność”, podkreśla, że pracownicy pozytywnie oceniają wiele form 

partycypacji. Wymienia program „Przyjazne środowisko pracy”, który 

rzeczywiście zapewnia możliwość doposażenia stanowiska pracy, 

poprawy wyposażenia pomieszczeń socjalnych. Popularnością cieszy się 

budżet partycypacyjny.  

Mniej partycypacji Iwaszkiewicz widzi w zakresie wykonywania codziennej 

pracy czy zmian w organizacji pracy. Główne decyzje są podejmowane 

odgórnie, co wydaje się zrozumiałe, gdy dotyczy strategicznych spraw 

rozwojowych spółki. Natomiast ma to miejsce także na niższym poziomie 

zarządzania, po spłaszczeniu struktury organizacyjnej firmy. „Wielu 

pracowników może odczuwać, że ich zaangażowanie nie ma wpływu na 
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zachowanie miejsca pracy. W firmie następuje dużo zmian 

organizacyjnych, w wyniku których przeprowadzane są zwolnienia. 

Odchodzili nawet tacy, którzy zgłaszali patenty. Zwalniane są osoby, 

które przechodziły szkolenia przygotowujące do realizacji projektów”.  

Pachacz uważa, że w firmie wszyscy doceniają znaczenie kultury 

feedbacku, przekazywania informacji zwrotnej. Kierownictwo wkłada dużo 

wysiłku w podkreślanie ważności tego typu postaw. Związki zawodowe 

również zwracają uwagę na ten aspekt. Według Pachacza, ten przekaz 

nie dociera jednak do menedżerów średniego szczebla, którzy nie 

doceniają roli komunikacji zwrotnej, a nawet jej unikają. „Nie wiem, skąd 

się to bierze. Być może uważają, że stwarza to dodatkowe problemy w 

zarządzaniu. Nie wiem, na ile kierownictwo spółki zdaje sobie sprawę z 

sytuacji. W ostatnich latach na niekorzyść zadziałał model, zgodnie z 

którym związki mają porozumiewać się głównie z dyrektorami HR, bez 

bezpośrednich spotkań z dyrektorami średniego szczebla. Zresztą oni nie 

chcą się spotykać”.  

Humanizacja pracy 

W spółce nie diagnozowano jako odrębnych problemów z zakresu 

humanizacji/dehumanizacji pracy. Nie identyfikowano grup, które 

zostałyby określone jako zagrożone czynnikami dehumanizacji.  

Zdaniem respondentów, humanizacja rozumiana bywa jako dbałość o 

właściwe zachowania wobec współpracowników, zapewnienie 

równouprawnienia, a także bezpieczeństwo pracy (BHP), zapobieganie 

chorobom zawodowym, np. kwestia słuchu w przypadku pracowników 
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pracujących na infolinii. Spółka zapewnia pracownikom dodatkowe 

ubezpieczenie medyczne.  

Za czynnik humanizujący warunki wykonywania pracy można uznać 

komisję etyki. Jest to struktura organizacyjna, do której pracownicy 

zgłaszają zastrzeżenia wobec przełożonych, jeśli dopuszczają się oni 

niewłaściwych zachowań, np. brak okazywania szacunku, autorytarny styl 

zarządzania119 itp. Pachacz wskazuje, że komisja rzeczywiście odgrywa 

pozytywną rolę, mimo że związki zawodowe nie mają w niej swojego 

przedstawiciela. Związki otrzymują natomiast informacje o liczbie spraw, 

które są w niej rozpatrywane każdego roku. Pracownicy zwracają się 

także do związków zawodowych z prośbą o interwencje, a także do działu 

personalnego. 

  

                                                 
119 https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,158669,27525835,prof-amy-c-edmondson-

w-wielu-firmach-ludzie-widza-bledy-ale.html#S.main_topic_2-K.C-B.8-L.2.duzy:undefined (dostęp: 
23.10.2021). 
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Zakończenie  

Partycypacja bezpośrednia jest zjawiskiem niezwykle złożonym i 

skomplikowanym. W większości państw eksperci i komentatorzy zwykle 

doceniają ją jako istotny składnik i mechanizm organizacji pracy. 

Umożliwia ona podnoszenie produktywności pracy. Trudność w jej 

wykorzystaniu w odpowiednio dużej skali polega na tym, że 

uwarunkowana jest licznymi czynnikami, w tym kulturowymi, w tym kulturą 

relacji międzyludzkich, a także poziomem zrozumienia współczesnego 

procesu wytwarzania.  

W Polsce widoczne jest paradoksalne zjawisko. Otóż wiele osób i 

środowisk formalnie głosi uznanie dla roli partycypacji, ale jednocześnie 

doświadczają znacznych trudności w jej stosowaniu. W efekcie można 

mówić o tym, że pozostaje zjawiskiem, w którym brakuje ciągłości.  

Szef związku w Volkswagen Poznań twierdzi, że praca menedżerów staje 

się coraz bardziej koncyliacyjna, nastawiona na współdecydowanie. „Są 

tacy, którzy myślą, że mogą zachowywać się jak przysłowiowi kowboje, i 

chcą rozstawiać wszystkich po kątach, uważając również, że mogą 

zatrudniać i zwalniać według uznania”. Dodaje, że szczególny problem 

jest z postawami polskich menedżerów z niższego szczeblach 

zarządzania. „Ale cały system zarządzania w firmie jest partycypacyjny, 

dlatego muszą się do niego przystosowywać”. Dodaje, że 

współdecydowanie/partycypacja ma swoje wady, bo czasami proces 

decyzyjny się przeciąga, ale w sumie jest lepszym podejściem, ponieważ 

najczęściej przynosi lepsze decyzje.  
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Z kolei Grzegorz Pietrzykowski przewodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu 

Motoryzacyjnego NSZZ „Solidarność”120, wskazuje, że generalnie w dużych 

firmach widoczne jest nastawienie na współpracę, na wzajemne „pójście 

na rękę”. Kierownictwa firm uruchamiają mechanizmu, które blokują 

zachowania nadmiernie autorytarne, ponieważ wiadomo, że przynoszą 

szkodę, np. w postaci obniżonej wydajności. „Dobra atmosfera daje 

korzyści dla wszystkich. Nie ma przepaści między pracownikami z różnych 

szczebli zarządzania, relacje stają się bardziej partnerskie, wielu ludzi 

przechodzi na zwracanie się do siebie po imieniu”.  

Radosław Pyszczek, przewodniczący NSZZ „Solidarność” w T-Mobile 

wskazuje, że styl działania firmy w Polsce związany jest ze stylem 

działania tej firmy w Niemczech, a tam poważnie podchodzi się do 

partycypacji. Decyzje są tam omawiane partycypacyjnie, z udziałem 

pracownikami, ale jednocześnie kiedy decyzja już zapadnie, to dyskusje 

się kończą, a rozstrzygnięcia w praktyce są respektowane przez 

wszystkich.  

Jednocześnie padają takie głosy, jak ten Franciszka Gierata, 

przewodniczącego związku zawodowego WZZ „Sierpień 80” w fabryce 

Grupy FCA (Fiata) (obecnie Stellantis), uważa, że pracownicy wciąż 

spotykają się z przykładami tzw. chamskiego dozoru. Niektórzy z nich 

obawiają się zabrać głos, ponieważ za karę mogą zostać przeniesieni do 

gorszych prac. Wciąż znaleźć można przełożonych, którzy uważają, że to 

oni tylko są od oceniania czy wydawania opinii.  

  

                                                 
120 The National Branch Secretariats for Automotive Industry. 
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Rekomendacje  

Poniżej przedstawiam rekomendacje określonego pakietu działań, które 

należałoby podjąć, aby tworzyć coraz lepsze warunki do rozwoju 

partycypacji bezpośredniej.  

Szczególna rola przypada tu klasie politycznej, zwłaszcza rządzącym, 

jako że to oni decydują o sposobach wydatkowania środków finansowych.  

Rekomendacje działań dla decydentów 

 Stałe prowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracodawców i 

pracobiorców. Jej celem byłoby wzmocnienie pozytywnych skojarzeń 

łączących partycypację z innowacyjnością w organizacji pracy (workplace 

innovation), współdecydowaniem, ze współdziałaniem w wykonywania 

pracy (wskazywanie partycypacji jako kapitału/zasobu innowacyjności i 

czynnika podnoszącego konkurencyjność, zdolność do osiągania celów). 

 Wspieranie zakładów pracy, w których partnerzy społeczni 

(przedstawiciele pracowników i pracodawcy) chcą zawrzeć porozumienie 

w sprawie praktykowania partycypacji (jako stały program realizowany ze 

środków publicznych).  

 Wyłanianie ambasadorów partycypacji na różnych poziomach, czyli 

w skali kraju, regionu, miejscowości, zakładów pracy, w postaci np. 

znanych osób, a także zespołów pracowniczych (firm), które wypracowały 

dobre praktyki. 

 Tworzenie zasobów informacyjnych i instruktażowych na temat 

praktykowania partycypacji bezpośredniej w formie ogólnie dostępnego 

portalu, publikacji. 
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 Tworzenie w zakładach pracy specyficznych stanowisk 

koordynujących działania na rzecz partycypacji, ciał koordynacyjnych itp.  

 Publikowanie cyklicznych (raz na 3 lata) raportów zawierających 

wyniki ogólnopolskich badań na temat aktualnego stanu/dynamiki 

partycypacji w zakładach pracy (analiza barier dla partycypacji oraz 

szans na jej wzmocnienie); publiczne ogłaszanie raportów połączone z 

organizacją seminariów w różnych częściach kraju. 

 Wytworzenie sieci konsultantów – finansowanych ze środków 

publicznych  –  wspierających przedsiębiorstwa, które chcą programować 

i wdrażać mechanizmy partycypacji (w różnych zakresach 

funkcjonowania firm i instytucji, np. organizacja pracy, zarządzanie 

rozwojem kompetencji, diagnozowanie wyzwań).  

 Przeprowadzanie raz w roku konkursów w narodowym centrum 

badań i rozwoju (np. W ramach gospostrateg) na realizację projektów 

badawczych służących rozwojowi partycypacji bezpośredniej. 

 Powierzenie zadań zbadania wyzwań związanych z partycypacją 

wyspecjalizowanym think tankom, z określonym zakresem analizy.  

 Wzmacnianie partycypacji finansowej jako sposobu na 

upowszechnienie partycypacji bezpośredniej. 

 Wzmocnienie obecności problematyki partycypacji w szkolnych 

programach dotyczących przedsiębiorczości. 

 Wytwarzania bodźców zachęcających do zwiększenia zasięgu 

układów zbiorowych pracy. 
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Rekomendacje dla partnerów społecznych (przedstawicieli pracowników i 

pracodawców): 

 Wywieranie nacisku na władze, aby uwzględniały partycypację w 

swoich dokumentach programowych. 

 Tworzenie w zakładach pracy komitetów koordynacji, których celem 

byłoby programowanie wdrożenia adekwatnych mechanizmów 

partycypacji bezpośredniej. 

 Zawieranie porozumień zakładowych w sprawie wdrażania 

mechanizmów partycypacji oraz podejmowanie wspólnych działań, które 

służyłyby propagowaniu partycypacji jako sposobu zarządzania. 

 Wynajmowanie  konsultantów wspierających zakłady chcące 

programować i wdrażać mechanizmy partycypacji. 
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