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Badania przeprowadzone w sze-
ściu państwach członkowskich UE 
w ramach projektu Direct 2 poka-
zują, że wdrażanie partycypacji 
bezpośredniej (PB), w jej wielu for-
mach, może przynieść korzyści jed-
nostkom, organizacjom i całemu 
społeczeństwu. Niniejsze wytyczne 
opierają się na dobrych prakty-
kach we wprowadzaniu technologii 
cyfrowych w ramach programu PB 
przez duże i małe przedsiębior-
stwa, które uczestniczyły w projek-
cie DIRECT 2.

Celem programu PB jest zachę-
cenie do efektywniejszego wyko-
rzystania pełnego zakresu wiedzy, 
umiejętności i doświadczeń życio-
wych wszystkich pracowników na 
wszystkich poziomach w przedsię-
biorstwie. Aby to osiągnąć, pro-
gram ten skupia się na motywa-
cji, a także docenia wkład każdej 
grupy oraz zabiega o ich aktywny 
udział w procesie podejmowania 
decyzji. Niniejsze wytyczne po-
mogą organizacjom, które pra-

Wstęp

gną zbadać, w jaki sposób można 
skutecznie wprowadzić kulturę PB 
w przedsiębiorstwach, w szcze-
gólności w przypadku planowania 
wprowadzenia nowych technologii, 
takich jak automatyzacja produk-
cji, robotyka, sztuczna inteligencja 
(AI) oraz technologie informacyjne 
i komunikacyjne.   

Wszelkie decyzje dotyczące zbada-
nia możliwości wdrożenia PB należy 
podejmować i uzgadniać wspólnie. 
Dotyczy to przedstawicieli pra-
cowników i kierownictwa. Wspólne 
podejmowanie decyzji jest podsta-
wowym warunkiem tego procesu, 
a wszystkie zainteresowane stro-
ny powinny go dobrze rozumieć i 
wyrazić na niego zgodę. W takiej 
sytuacji zarówno liderzy związków 
zawodowych, jak i kadra zarządza-
jąca mogą oczywiście mieć swoje 
obawy przed „niezbadanym te-
renem”. Niektóre z potencjalnych 
przeszkód, które mogą utrudnić 
wprowadzenie PB, oraz możliwe 
rozwiązania są następujące: 



WYZWANIA MOŻLIWE ROZWIĄZANIA

Brak rzeczywistego zaangażowania 
w taką zmianę kulturową ze strony 
jednej lub obu stron.

Niezbędne jest zaangażowanie, 
wsparcie i zachęta dla wprowadza-
nia zmian ze strony wszystkich stron 
nie tylko na początku, ale także w 
późniejszych etapach.

Istniejący poziom zaufania może 
być niski lub nieistniejący.

W takim przypadku dalsze 
postępowanie będzie bardzo 
trudne. Przed próbą wprowadzenia 
PB absolutnie konieczne jest 
zbudowanie relacji opartych na 
zaufaniu, dlatego należy wcześniej 
uzgodnić wspólne porozumienie 
w zakresie potrzeb, wymagań i 
oczekiwań obu stron.

Istniejące nierozwiązane kwestie 
związane ze stosunkami pracy w 
przeszłości.

W przypadku gdy nie zostaną one 
rozpoznane, przedyskutowane 
i rozwiązane, mogą znacząco i 
negatywnie wpłynąć na poziom 
potencjalnego zaangażowania.

W przypadku gdy działa wiele 
związków zawodowych, relacje 
między związkami, a tym samym 
z kierownictwem firmy, są w złym 
stanie.

Wszelkie konflikty należy rozwiązać 
przed wdrożeniem procesu PB.

Niechęć do zaangażowania na 
dowolnym poziomie zarządzania, 
zwłaszcza wśród kadry kierowniczej 
średniego szczebla, która może 
mieć poczucie, że wprowadzenie 
PB będzie miało na nią 
nieproporcjonalnie duży wpływ.

Również w tym przypadku należy za-
jąć się wszelką niechęcią lub scepty-
cyzmem wobec PB, tak aby nie moż-
na było tego procesu zaprzepaścić 
na późniejszym etapie, co uniemoż-
liwiłoby postęp.

Kluczową częścią wprowadzania 
PB jest proces wspólnych sesji szko-
leniowych. W uzgodnionym planie 
wdrożenia należy uwzględnić kwe-
stie dotyczące liczby potencjalnych 
uczestników, ich doświadczeń z 
wcześniejszymi nieudanymi inicja-

tywami oraz poziomu wcześniej-
szych osiągnięć edukacyjnych w 
całej organizacji. Czynniki te będą 
miały wpływ na projekt, objętość, 
zakres i harmonogram wszelkich 
wymaganych szkoleń.   

Istnieją dwa podejścia, które może 
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przyjąć kierownictwo, gdy planuje 
się wprowadzenie nowych techno-
logii skutkujących zmianami w or-

ganizacji miejsca pracy. Podejścia 
te przedstawiono na schemacie 
poniżej:

PROJEKT „DIRECT 2”  
PARTYCYPACJA BEZPOŚREDNIA – MOŻLIWOŚCI 
SIŁY NAPĘDOWE PROCESU



które tracą dotychczasowy udział 
w rynku ze względu na koszty lub 
konkurencyjność produktu. Może 
to być dla przedsiębiorstwa bodź-
cem do poszukiwania możliwości 
obniżenia kosztów poprzez takie 
działania, jak eliminacja marno-

Okazje do wprowadzenia pojęcia 
PB mogą wynikać z wielu różnych 
okoliczności, takich jak:

Presja konkurencyjna: Presja ta 
może pochodzić ze źródeł ze-
wnętrznych, np. z niegdyś konku-
rencyjnego produktu lub usługi, 

Ważne jest uzyskanie poparcia 
wszystkich uczestników. Lepiej jest 
bowiem współpracować z wolon-
tariuszami niż zmuszać pracowni-
ków do uczestnictwa. Posiadanie 

kwalifikacji uznawanych w danym 
kraju może być zachętą do zaan-
gażowania pracowników.

Rozważania dotyczące 
kosztów
Należy wziąć pod uwagę czaso-
chłonność szkolenia i dostępność 
zasobów pomocniczych do wdro-
żenia PB. Nie należy zapominać 
o kosztach zapewnienia ochrony 
pracownikom biorącym udział w 
szkoleniach. W przeszłości firmy 

przyznawały, że rzeczywisty koszt 
przeprowadzenia szkolenia jest 
najmniejszym z ponoszonych kosz-
tów. Warto również rozważyć stra-
cone szanse związane z rzeczywi-
stymi kosztami niewdrożenia PB.

Możliwości bezpośredniego 
uczestnictwa we wdrażaniu



trawstwa, usprawnienie procesów 
lub koszty pracownicze, np. zwol-
nienia lub redukcja dochodów. 

Presja może również pochodzić 
z wewnątrz organizacji wieloza-
kładowej, ponieważ zakłady sio-
strzane w innych lokalizacjach lub 
krajach mogą produkować więcej 
za mniej, a więc mogą pojawić się 
wewnętrzne problemy związane z 
kosztami jednostkowymi, którymi 
należy się zająć. Taka wewnętrz-
na konkurencyjność w wielu zakła-
dach może wywołać wewnętrzne 
naciski, aby dorównać lub po-
prawić wyniki osiągane przez sio-
strzane zakłady.  

Niezależnie od tego, czy presja 
konkurencyjna jest wewnętrzna 
czy zewnętrzna, dla przetrwa-
nia zakładu należy wdrożyć jakąś 
formę redukcji kosztów, zmierza-
jącą do usprawnienia procesów 
lub zmniejszenia ilości odpadów. 
Stopniowe usprawnienia można 
najskuteczniej osiągnąć, wykorzy-
stując wiedzę, umiejętności i do-
świadczenie całej siły roboczej.   

Wprowadzenie nowego zakładu 
lub nowych technologii: Gdy w 
dobrze funkcjonującym obszarze 
produkcyjnym instaluje się nowy 
zakład lub nowe technologie, roz-
sądne z punktu widzenia biznesu 
jest zapewnienie optymalnego 
zwrotu z tej inwestycji. Za projek-

towanie nowych miejsc pracy czę-
sto odpowiedzialni są inżynierowie 
i konsultanci, którzy mają bardzo 
małą wiedzę na temat procesu 
produkcji lub świadczenia usług, 
co ma następujące skutki:

1) kwestie związane z oświetle-
niem mogą nie być w pełni zrozu-
miałe;

2) dostęp do i z maszyn dla surow-
ców i wyrobów gotowych lub usług 
jest niewystarczający;

3) dostęp dla obsługi i konserwacji 
może być utrudniony.  

Są to tylko niektóre z trudności, 
jakie można napotkać, jeżeli przy 
planowaniu przestrzeni roboczej 
nie uwzględni się wkładu operato-
rów, osób zajmujących się trans-
portem materiałów, techników 
utrzymania ruchu i innych osób 
tam zatrudnionych. Najbardziej 
efektywny układ można zaprojek-
tować tylko wtedy, gdy poszuku-
je się tych informacji i podejmuje 
się odpowiednie działania. PB po-
zwala na uwzględnienie cennego 
wkładu wszystkich zaangażowa-
nych stron w określanie optymal-
nego układu obszaru.  

Operatorzy produkcji, osoby odpo-
wiedzialne za transport materia-
łów oraz pracownicy działów kon-
troli jakości i laboratoriów mogą 
wnieść pozytywny, konstruktywny 



Wdrożenie

Jak wspomniano powyżej, decyzja 
o podjęciu działań musi być pod-
jęta i uzgodniona wspólnie przez 
przedstawicieli pracowników i kie-
rownictwo. Obie strony będą mia-
ły swoje własne obawy dotyczące 
postępowania, dlatego zaleca 
się przeprowadzenie wstępnego 

szkolenia uświadamiającego, aby 
zapewnić pełne zrozumienie i 
wsparcie całego procesu. Poniż-
szy schemat przedstawia ogólne 
podejście, które należy rozważyć 
podczas wprowadzania koncepcji 
PB.

i praktyczny wkład w optymalne 
zaprojektowanie i rozplanowanie 
obszaru produkcyjnego w celu uła-
twienia obsługi nowych zakładów, 
nowych technologii i nowego ukła-
du biura.   

Wizjonerskie i oświecone przy-
wództwo zarówno ze strony kie-
rownictwa, jak i przedstawicieli 
pracowników może być katalizato-
rem wprowadzenia PB. Silne i za-
angażowane przywództwo jest wy-
magane z obu stron, aby zapewnić 
przyjęcie przez kierownictwo śred-

niego szczebla i kierowników ds. 
nadzoru oraz przez pracowników. 
Nieuniknione jest, że tradycyjni 
menedżerowie i mężowie zaufa-
nia będą doświadczać pewnych 
trudności w obliczu wyzwań zwią-
zanych z PB. Stąd zapotrzebowa-
nie na odpowiednie i wspierające 
szkolenia, które podkreślą poten-
cjalne korzyści dla wszystkich, a 
tym samym zachęcą do nowego 
myślenia i pozytywnego nastawie-
nia w miejscu pracy.  



SCHEMAT BLOKOWY PRZEDSTAWIAJĄCY PROCES BADANIA 
MOŻLIWOŚCI WPROWADZENIA PARTYCYPACJI BEZPOŚREDNIEJ W 
ORGANIZACJI

Należy opracować szczegółową 
i wyczerpującą prezentację wy-
jaśniającą, jak działa proces i co 
wiąże się z jego wdrożeniem dla 
każdego, a następnie przedstawić 
ją osobno liderom pracowników i 
związków zawodowych oraz zespo-
łowi kierownictwa wyższego szcze-
bla. Prowadzenie odrębnych pre-
zentacji jest istotne, ponieważ obie 
strony będą miały różne wątpliwo-
ści i pytania dotyczące procesu. 
Format ten umożliwia obu stronom 
zbadanie koncepcji PB i wyrażenie 
swoich obaw w bezpiecznym śro-
dowisku.

Gdy obie strony wysłuchają pre-
zentacji i odniosą się do wszystkich 
swoich obaw, powinny mieć trochę 
czasu na rozważenie możliwości. 
Może to wymagać zwrócenia się 
do swoich wyborców w celu spraw-
dzenia poparcia dla tego procesu. 
Konieczne mogą być dalsze rozmo-
wy, aby w pełni wyjaśnić wszystkie 
związane z tym kwestie, odpowie-
dzieć na wszelkie pozostałe wąt-
pliwości i przedstawić potencjalne 
wyniki i cele. Na tym kluczowym, 
początkowym etapie warto po-
święcić dużo czasu na pełne zapo-
znanie całego personelu ze szcze-
gółami wdrażania PB.  
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Brak dalszych działań: Po wstępnym 
okresie podnoszenia świadomości 
obie strony mogą podjąć świadomą 
decyzję, czy kontynuować działania. 
Jeśli jedna ze stron nie zdecyduje 
się na kontynuację, proces jest 
zakończony. Z tego niespornego 
zaangażowania mogą jednak 
pośrednio wyniknąć pewne korzyści. 
Na przykład można poprawić stosunki 
pracy i poziom zaufania, ale w 
rzeczywistości próba wprowadzenia 
PB została zakończona.

Kontynuuj: Jeśli obie strony zgadzają 
się na kontynuowanie działań, należy 
zwołać wspólne spotkanie w celu 
uzgodnienia kolejnych działań. Na tym 
etapie wybiera się i konfiguruje JUMST. 
Powinna to być niewielka grupa (nie 
więcej niż 8 lub 10 wpływowych liderów 
z obu stron), która będzie zapewniać 
zarządzanie, wytyczne i wsparcie 
w realizacji procesu PB. Członkowie 
powinni być orędownikami PB i być 
przygotowani do dawania przykładu. 
Kierownictwo wyższego szczebla musi 
być reprezentowane w JUMST i musi 
aktywnie wspierać ten proces. 

JUMST powinien teraz pracować 
nad szczegółowym wdrożeniem PB 
i powinien zostać przeszkolony, jak 

współpracować w nowy, pozytywny i 
konstruktywny sposób. Być może jest 
to pierwszy raz, kiedy grupa tego 
typu usiadła razem w warunkach 
niespornych.  

Szkolenie formalne dla członków 
JUMST może obejmować:

• udział w serii starannie dobranych 
ćwiczeń z zakresu budowania 
zespołu i zaufania;

• uzgodnienie wspólnego 
oświadczenia, które realistycznie 
przedstawia aktualną sytuację 
w organizacji oraz wyzwania i 
zagrożenia, przed jakimi stoi w 
przyszłości;

• opracowanie wspólnej wizji celu, 
do którego organizacja powinna 
wspólnie dążyć, np. stworzenie 
i uzgodnienie idealnego stanu, 
który należałoby osiągnąć w 
wyznaczonym czasie;

• wstępne zrozumienie, co jest 
potrzebne, aby zniwelować 
różnicę między stanem obecnym 
a uzgodnionym stanem idealnym, 
oraz uzgodnienie sposobu 
urzeczywistnienia wspólnej wizji; 

• opracowanie wspólnej prezentacji, 
która zostanie przedstawiona 

Możliwe podejście do 
wprowadzenia partycypacji 
bezpośredniej
Rola Joint Union / Management Steering Committee 
[Wspólnego Komitetu Związku Pracowników i Pracodawców / 
Zarządzania] („JUMST”)



wszystkim pracownikom i w której 
jasno przedstawiony zostanie 
proces uzgodniony przez JUMST, 
a także sposób, w jaki można to 
osiągnąć dzięki wspólnej pracy w 
przyszłości;

• uzgodnienie utworzenia 
i przeszkolenia zespołów 
roboczych, których zadaniem 
będzie identyfikowanie i 
rozwiązywanie konkretnych 
problemów w swoim obszarze 
pracy, takich jak ograniczanie 
marnotrawstwa, poprawa 
lub zwiększenie efektywności 
miejsca pracy zespołu, poprawa 
ergonomii, zmniejszenie stresu 
związanego z pracą, jakość pracy 
w zespole, równowaga między 
życiem zawodowym a prywatnym 
itp. Zespoły robocze muszą 
mieć możliwość wprowadzania 
ciągłych usprawnień w swoim 
obszarze pracy;

• opracowanie i przeprowadzenie 
programu szkoleń dla wszystkich 
pracowników, który zachęci ich, 
a co ważniejsze, da im możliwość 
aktywnego uczestnictwa w 
realizacji uzgodnionej wspólnej 
wizji przedsiębiorstwa.

Działalność JUMST 

Gdy JUMST będzie w pełni 
przeszkolony i gotowy do działania, 
poniżej przedstawiono propozycje 
niektórych działań, w które może się 
zaangażować:

• aktywne i konsekwentne 
promowanie i wspieranie 

uzgodnionej wspólnej wizji; 

• stałe zaangażowanie w pomoc 
poszczególnym pracownikom i 
zespołom w realizacji projektów 
ciągłego doskonalenia. W każdym 
miejscu pracy można tworzyć 
zespoły, których członkowie będą 
zachęcani do wykorzystywania 
swojej wiedzy w celu eliminowania 
marnotrawstwa i nieefektywności;

• uzgodnienie formacji zespołów 
i zaplanowanie harmonogramu 
szkoleń;

• wspieranie i wprowadzanie 
zmian kulturowych w całym 
przedsiębiorstwie oraz bycie ich 
orędownikiem;

• monitorowanie i wspieranie 
postępów zespołów poprzez 
ciągłą ocenę i weryfikację 
ich rozwoju jako efektywnych 
zespołów. Ważne jest, aby zespoły 
robocze nie były „cudami jednego 
projektu”! Kluczem do sukcesu 
PB jest ciągłe zaangażowanie 
zespołów w rozwiązywanie 
problemów;

• zapewnienie praktycznego 
wsparcia całemu zespołowi 
roboczemu w jego dążeniu do 
ciągłego doskonalenia w każdym 
obszarze pracy;

• rozważenie samodzielnego 
wyboru zespołu w przypadku 
nowych projektów; na przykład 
w przypadku konkretnego 
problemu, który może 
wymagać wykorzystania wiedzy 
specjalistycznej całego zespołu 
w celu znalezienia rozwiązania i 



Odpowiedzialność za publikację 
spoczywa wyłącznie na autorze, 
Komisja Europejska nie ponosi 
odpowiedzialności za jakiekolwiek 
wykorzystanie informacji 
zawartych w niej.

rozwiązania problemu;

• uzgodnienie, jak regularnie 
zespoły mogą składać 
sprawozdania do JUMST; należy 
to robić jak najczęściej i jak 
najbardziej regularnie; JUMST 
musi być również dostępny, 
aby zapewnić wsparcie i 
doradztwo zespołom, które mogą 
doświadczać trudności; 

• uzgodnienie, jak regularnie 
zespoły mogą składać 
sprawozdania swoim grupom 
i kolegom z pracy. Ważne jest, 
aby wszyscy byli informowani o 
tym, jak przebiega proces PB, 
dlatego zespoły powinny mieć 
możliwość dzielenia się swoimi 
historiami z kolegami z pracy i 
innymi zespołami, a JUMST może 
również rozważyć, jak można 
zorganizować takie raportowanie;

• rozważenie, kiedy i czy w ogóle 
potrzebne są nowe interwencje 
w celu ponownego ożywienia 

procesu. JUMST musi stale 
kontrolować postępy, a w razie 
potrzeby podejmować działania 
naprawcze;

• podejmowanie decyzji w kwestii 
zapewnienia trwałości całego 
procesu i utrwalenia rzeczywistych 
korzyści osiągniętych przez 
zespoły robocze;

• stałe i konsekwentne 
angażowanie pracowników w celu 
utrzymania ich zainteresowania i 
zaangażowania; 

• stały przegląd wymagań 
szkoleniowych zespołów 
i kluczowych liderów w 
przedsiębiorstwie. W niektórych 
przypadkach może to oznaczać 
specjalistyczne programy 
szkoleniowe, których celem jest 
dalsze wykorzystywanie mocnych 
stron zespołów roboczych i 
poszerzanie ich umiejętności 
radzenia sobie ze złożonymi 
problemami.


