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Przedmowa

Drodzy koledzy związkowcy, partnerzy i zainteresowani czytelnicy!

Drodzy koledzy związkowcy, partner-
zy i zainteresowani czytelnicy!

Demokracja w miejscu pracy jest pr-
zedmiotem działań związków zawo-
dowych i partnerów społecznych 
od początku przemian demokra-
tycznych w naszym kraju. Po pr-
zystąpieniu Bułgarii do Unii Euro-
pejskiej problematykę demokracji 
poruszano w wielu badaniach, 
dyskusjach, szkoleniach i projekta-
ch. Szereg zewnętrznych i wewnętrz-
nych czynników środowiskowych 
dla przedsiębiorstw i partnerów 
społecznych, takich jak zmiany te-
chniczne i technologiczne (cyfry-
zacja, robotyka itp.), globalizacja 
gospodarcza i rosnąca niepewność 
rynku oraz zrównoważony rozwój pr-
zedsiębiorstw, to warunki wstępne 
do wzbogacenia demokracji pr-
zemysłowej o nowe formy. Formy te 
coraz częściej wykorzystuje się do 

rozszerzania bezpośredniego ud-
ziału pracowników w zarządzaniu 
oraz do poszukiwania mechanizmów 
zwiększających motywację do pracy, 
wydajność i integrację pracowników 
w organizacjach. 

Bezpośrednia partycypacja pracow-
ników w zarządzaniu jest stosowana 
w wielu krajach UE, ale często nie jest 
przedmiotem regulacji prawnych. 
Stosowanie takich praktyk jest zwyk-
le wynikiem polityki i decyzji poszc-
zególnych firm, choć w niektórych 
krajach są one stosowane na szer-
szą skalę. Ważne jest dla nas, w ja-
kim stopniu stosowanie tych form 
respektuje i podnosi rangę praw pra-
cowniczych, a także w jakim stopniu 
„wpasowuje się” w istniejący system 
stosunków pracy i go wzbogaca. 

Bezpośrednia partycypacja pracow-
ników, a także szereg innych form 
partycypacji i reprezentacji, są w 
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coraz większym stopniu powiązane 
z procesami cyfryzacji oraz wykor-
zystaniem innych nowoczesnych 
systemów technicznych i technolo-
gii. Cyfryzacja oraz wprowadzanie 
nowych modeli i rozwiązań techni-
cznych i technologicznych w gospo-
darce jest i będzie jednym z głównych 
wyzwań XXI wieku. Zmieniają one 
nie tylko modele produkcji i chara-
kter pracy, ale także umiejętności i 
postawy pracowników oraz sposób 
postrzegania pracy ludzkiej. Zmie-
niają one radykalnie sposób życia 
– w pracy i poza nią. Zmienia się ja-
kość zatrudnienia, godziny i miejsca 
pracy, organizacja i warunki pracy 
oraz formy płatności. 

Cyfryzacja jest najczęściej warun-
kiem wstępnym wprowadzenia 
nowych systemów produkcji i nowej 
organizacji pracy, w tym zwiększ-
enia autonomii i odpowiedzialności 
indywidualnej w miejscu pracy oraz 
rozszerzenia zastosowania pracy 
zespołowej. Formy te wymagają 
na ogół rozszerzenia i wzbogace-
nia demokracji w miejscu pracy, a 
zwłaszcza szerszego wykorzystania 
bezpośredniej partycypacji pracow-
ników w zarządzaniu. Jednocześnie 
bezpośrednia partycypacja pracow-

ników jest często warunkiem rozszer-
zenia zastosowania innowacji i ułat-
wienia przyjęcia nowych technologii, 
organizacji produkcji i pracy przez 
pracowników. 

Konfederacja Niezależnych Związków 
Zawodowych Bułgarii (CITUB) od VIII 
Kongresu w 2017 r. za priorytet uz-
nała wpływ cyfryzacji na stosunki 
pracy i stosunki przemysłowe, a na 
ostatnim IX Kongresie aspekty te zo-
stały rozszerzone i wzbogacone w 
przyjętym Programie. 

Projekt ten jest kontynuacją projektu 
DIRECT 1 realizowanego z powo-
dzeniem przez CITUB wraz z BIA 
i partnerami z 6 krajów członk-
owskich. Głównym przedmiotem 
zainteresowania DIRECT 2 jest in-
terakcja między procesami cyfry-
zacji a bezpośrednią partycypacją 
pracowników w zarządzaniu, a ta-
kże wpływ tych procesów na sto-
sunki przemysłowe na poziomie 
przedsiębiorstwa. Ponadto DIRECT 
2 wykorzystuje i opiera się na wy-
nikach i wnioskach z wielu projektów 
poświęconych cyfryzacji i stosunkom 
przemysłowym, realizowanych pr-
zez CITUB, jego głównych członków, 
ISTUR i WETCO w latach 2016-2021.

Plamen Dimitrow 
Przewodniczący CITUB
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Streszczenie

Projekt DIRECT II, promowany przez 
Konfederację Niezależnych Związ-
ków Zawodowych Bułgarii, kon-
centruje się na trendach w zakre-
sie bezpośredniego uczestnictwa 
pracowników w sześciu państwach 
członkowskich i ma na celu zba-
danie wpływu partycypacji bezpo-
średniej na stosunki przemysłowe 
na poziomie przedsiębiorstwa oraz 
przeanalizowanie szeregu przykła-
dów dobrych praktyk w przedsię-
biorstwach w krajach partnerskich, 
które z powodzeniem wprowadziły 
nowe technologie (w dowolnej for-
mie) przy pełnej współpracy pra-
cowników, poprzez proces bezpo-
średniej partycypacji. 

Celem projektu jest także dalsze ba-
danie niektórych praktyk bezpośred-
niej partycypacji wprowadzonych w 
ramach tradycyjnych technologii 
oraz porównanie ich z praktykami 
bezpośredniej partycypacji, wpro-
wadzonymi w wyniku wprowadzenia 
nowych technologii. Celem projek-
tu jest zbadanie, czy bezpośrednia 
partycypacja w zarządzaniu, nawet 
przy wprowadzaniu nowych techno-
logii, może poprawić efektywność, 
produktywność, lepszą organizację 
pracy i zaangażowanie pracowni-
ków, w tym umożliwić pracownikom 
zgłaszanie pomysłów na innowacje 
organizacyjne; przyczynić się do 
podniesienia kwalifikacji i umiejęt-
ności pracowników; zhumanizować 

środowisko pracy poprzez, na przy-
kład, wprowadzenie elastycznego 
czasu pracy; poprawić bezpieczeń-
stwo i higienę pracy; umożliwić ela-
styczność w wykonywaniu zadań, w 
tym rotację pracy i odrabianie za-
dań domowych; a także odpowied-
nie formy wynagrodzenia w związku 
z wprowadzaniem nowych techno-
logii.

Demokracja w miejscu pracy, zwłasz-
cza bezpośrednia partycypacja w 
zarządzaniu, oprócz zwiększania 
motywacji pracowników i wydajno-
ści produkcji/usług, może być tak-
że wykorzystywana do humanizacji 
pracy i środowiska pracy, a także do 
zwiększania satysfakcji z pracy i roz-
woju pracowników. Jest to system 
organizacji pracy, który umożliwia 
wkład pracowników w codzienne 
funkcjonowanie przedsiębiorstwa. 
Może ona obejmować zarówno kon-
sultacje, jak i delegowanie zadań 
w miejscu pracy, poprzez uczest-
nictwo indywidualne lub grupowe. 
Promowanie bezpośredniej partycy-
pacji może być strategią konkuren-
cyjną dla przedsiębiorstwa, przyczy-
niającą się do dalszego ożywienia 
gospodarczego w UE i zwiększającą 
konkurencyjność przedsiębiorstw 
europejskich na rynku światowym 
dzięki większej wydajności, obniże-
niu kosztów produkcji, umożliwieniu 
większej innowacyjności i większemu 
zaangażowaniu pracowników. Wie-
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le wcześniejszych badań wykaza-
ło, że wszelkie formy demokracji w 
miejscu pracy, a zwłaszcza bezpo-
średnia partycypacja w zarządza-
niu, skutkują zwiększoną motywacją 
pracowników i wyższą wydajnością. 

Wraz z szybkim rozwojem i zastoso-
waniem technologii cyfrowych miej-
sca pracy w UE ulegają gwałtownym 
zmianom. Aby zachować konkuren-
cyjność, utrzymać udział w rynku, 
a co najważniejsze – utrzymać po-
ziom zatrudnienia, firmy i pracow-
nicy muszą dostosować się do tych 
zmian. W tym kontekście cyfryzacja 
odnosi się do integracji i zastosowa-
nia różnych technologii cyfrowych i 
innowacji w różnych dziedzinach ży-
cia społecznego i gospodarczego, 
takich jak komputeryzacja, automa-
tyzacja, robotyka, technologie pro-
dukcyjne i media społecznościowe.

W związku z tym wprowadzenie no-
wych technologii pozwala kierow-
nictwu i przedstawicielom pracow-
ników, współpracującym ze sobą, 
na dokonanie wyborów najlepiej 

dostosowanych do danego przed-
siębiorstwa i sektora działalności, 
takich jak odpowiedni dobór sprzę-
tu, projekt i konfiguracja oprogra-
mowania oraz zmiany organiza-
cyjne wymagane do korzystania z 
wybranych systemów technologicz-
nych.  Dokonane wybory mogą mieć 
istotny wpływ na powodzenie zmia-
ny technologicznej, jej wpływ na 
poziom zatrudnienia, reorganizację 
siły roboczej, zapotrzebowanie na 
umiejętności i jakość życia zawodo-
wego.

Osiągnięcie takiego środowiska 
pracy będzie bardziej efektywne, 
jeśli będzie się wiązało z formami 
partycypacji przedstawicielskiej, 
takimi jak informowanie i konsulta-
cje ze strony kierownictwa, komi-
sje ds. zdrowia i bezpieczeństwa, 
możliwość doradztwa lub pełnego 
uczestnictwa w organach nadzor-
czych lub zarządzających itp. oraz 
reprezentacja przez związki zawo-
dowe w procesie negocjacji zbioro-
wych.
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Beneficjenci Projektu i Członkowie Komitetu 
Sterującego Projektu

W projekcie uczestniczyło ośmiu partnerów z sześciu państw członkowskich i 
Zjednoczonego Królestwa:

Bułgaria: Konfederacja Niezależnych Związków Zawodowych Bułgarii 
(CITUB):  
• Ina Atanasowa, koordynator projektu; 
• Ekaterina Riberowa, koordynator ds. badań 

• Bistra Karadimowa  

Konfederacja Pracodawców i Przemysłowców w Bułgarii (KRIB): 
• Elitsa Peshewa

Cypr: Cypryjska Konfederacja Pracowników (SEK):
• Christos Pelecanos
• Vangelis Evangelou

Włochy: Fondazione Guiseppe di Vittorio (FDV-CGIL):
• Salvo Leonardi

Irlandia:   Instytut Rozwoju Awansu Pracowniczego (Institute for the 
Development of Employee Advancement – IDEAS): 
• Brian McGann
• Tony Murphy
• Mary Ogundipe

Polska:   Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
• Andrzej Zybała 
• Dorota Konopka

Hiszpania: Fundación 1° de mayo, CC.OO 
• Jesús Cruces Aguilera 

• Alicia Martinez Poza 

Partnerzy stowarzyszeni

Bułgaria: Bułgarskie Stowarzyszenie Przemysłowe (BIA)
Zjednoczone Królestwo:Royal Holloway i Bedford New College
• Michael Gold 

Ekspert zewnętrzny projektu
• Kevin P O‘Kelly
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Rozdział 1
Wprowadzenie: Definicja partycypacji bezpośredniej; definicja 
nowej technologii; cele projektu DIRECT 2; metodologia projektu

Demokracja w miejscu pracy jest ważnym zagadnieniem w europejskich 
związkach zawodowych od lat 80. ubiegłego wieku. Zaangażowanie 
pracowników aw proces podejmowania decyzji przez kierownictwo może 
odbywać się na trzy sposoby:

• partycypacja przedstawicielska poprzez rady zakładowe, fora 
konsultacyjne i przedstawicieli pracowników w zarządach firm

• partycypacja finansowa poprzez akcjonariat pracowniczy, indywidualny 
lub w ramach wspólnych planów akcjonariatu pracowniczego (ESOP)

•	 partycypacja	bezpośrednia. 

Definicja partycypacji bezpośredniej

Partycypacja bezpośrednia i partycypacja przedstawicielska uzupełniają 
się wzajemnie i stanowią integralną część lepszego wewnętrznego dialogu 
społecznego w przedsiębiorstwie, który może przyczynić się do budowania 
zaufania i zaangażowania wśród pracowników. 

Partycypację bezpośrednią można zdefiniować jako:

możliwości	oferowane	przez	kierownictwo	lub	inicjatywy,	którym	udziela	ono	
wsparcia	na	poziomie	miejsca	pracy,	w	zakresie	konsultacji	lub	delegowania	
odpowiedzialności	i	uprawnień	do	podejmowania	decyzji	swoim	podwładnym,	
zarówno	indywidualnym,	jak	i	grupowym,	w	odniesieniu	do	bezpośredniego	
zadania	zawodowego,	organizacji	pracy	lub	warunków	pracy.

Jest to zatem odmienne podejście do organizacji pracy, które zapewnia 
wkład pracowników w codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Może 
ona obejmować zarówno konsultacje, jak i ustalenia dotyczące delegowania 
zadań w miejscu pracy. Są to:

• konsultacje – gdy kierownictwo wprowadza systemy umożliwiające 
pracownikom wyrażanie opinii na temat spraw związanych z pracą, ale 
kierownictwo zachowuje prawo do podejmowania decyzji;
• delegowanie – gdy kierownictwo daje pracownikom większą swobodę i 
odpowiedzialność w organizowaniu i wykonywaniu zadań służbowych bez 
odwoływania się do kierownictwa.

Obie formy partycypacji bezpośredniej mogą dotyczyć zarówno pojedynczych 
pracowników, jak i grup pracowników. Indywidualne konsultacje mogą 
odbywać się w formie bezpośrednich spotkań z kierownictwem lub w formie 
uzgodnień „na odległość”. Konsultacje grupowe mogą mieć charakter stały 
lub czasowy. Przykłady rodzajów partycypacji bezpośredniej przedstawiono 
poniżej:
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Rys. 1	 Przykłady	partycypacji	bezpośredniej:	
IN
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LN
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KONSULTACJE
Regularne spotkania kontrolne pomiędzy 
pracownikiem a jego bezpośrednim pr-
zełożonym.
Badania postaw pracowników.
Propozycje schematów.
Inne rozwiązania wewnętrzne, które 
pozwalają pracownikom wyrażać swoje opi-
nie, np. za pośrednictwem mediów społecz-
nościowych, intranetu,
fora dyskusyjne online, biuletyny firmowe, 
tablice informacyjne itp.

DELEGOWANIE
Poszczególni pracownicy 
mają prawo i obowiązek 
wykonywać swoje zadania 
zawodowe bez ciągłego 
odsyłania do przełożone-
go.

G
RU

PO
W

E 

Tymczasowe lub doraźne grupy pracowni-
ków, które spotykają się w określonym celu 
przez ograniczony okres czasu – np. grupy 
projektowe lub zespoły zadaniowe.
Stałe grupy, np. cotygodniowe/miesięcz-
ne spotkania zespołu roboczego w celu 
rozwiązywania bieżących problemów zwią-
zanych z pracą, np. koła jakości.

Prawa i obowiązki są pr-
zyznawane grupom pra-
cowników w celu wykon-
ywania wspólnych zadań 
roboczych bez odwoływa-
nia się do kierownictwa – 
nazywane również „pracą 
zespołową”.

Promowanie partycypacji bezpośredniej może stanowić strategię 
konkurencyjną dla przedsiębiorstwa, przyczyniając się do ożywienia 
gospodarczego w UE i zwiększając konkurencyjność przedsiębiorstw 
europejskich na rynku globalnym dzięki większej wydajności, obniżeniu 
kosztów produkcji, umożliwieniu większej innowacyjności oraz zwiększeniu 
satysfakcji z pracy i zaangażowania pracowników. 

Partycypacja	bezpośrednia	i	nowe	technologie

Badania wykazały, że wszelkie formy demokracji w miejscu pracy, a zwłaszcza 
partycypacja bezpośrednia w zarządzaniu, skutkują zwiększoną motywacją 
pracowników i wyższą wydajnością. W ten sposób demokracja w miejscu 
pracy zwiększa efektywność produkcji lub usług przedsiębiorstwa, co wpływa 
także na humanizację pracy, środowisko pracy, satysfakcję z pracy i rozwój 
pracowników.

Wraz z szybkim rozwojem i zastosowaniem technologii cyfrowych miejsca 
pracy w UE ulegają gwałtownym zmianom. Aby zachować konkurencyjność, 
utrzymać udział w rynku, a co najważniejsze – utrzymać poziom 
zatrudnienia, firmy i pracownicy muszą dostosować się do tych zmian. W 
tym kontekście cyfryzacja odnosi się do integracji i zastosowania różnych 
technologii cyfrowych i innowacji w różnych dziedzinach życia społecznego 
i gospodarczego, takich jak komputeryzacja, automatyzacja, robotyka, 
technologie produkcyjne, media społecznościowe, sztuczna inteligencja itp.

Gdy konieczność utrzymania konkurencyjności i rentowności wymaga 
od przedsiębiorstw wprowadzenia nowych technologii, zarówno w 
sektorze produkcji, jak i usług, może to prowadzić do znaczących zmian 
organizacyjnych, które stawiają kierownictwo przed szeregiem wyzwań:

• sposób przeorganizowania struktury zarządzania lub nadzoru, aby 
umożliwić większą autonomię pracownikom korzystającym z nowych 
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technologii i przekazać im kontrolę nad siłą roboczą;
• wprowadzenie nowych technologii wymaga zwiększenia poziomu 
umiejętności pracowników. Inwestowanie w kosztowne technologie oznacza 
również inwestowanie w podnoszenie kwalifikacji obecnych pracowników lub 
rekrutację osób posiadających umiejętności niezbędne do obsługi nowych 
technologii;
• w zależności od klimatu stosunków przemysłowych w danej organizacji, 
negocjacje dotyczące wprowadzania nowych technologii będą wymagały 
elastyczności i współpracy obu stron, ponieważ bardzo często wprowadzanie 
technologii kończy się okresem „prób i błędów” oraz stopniowym 
dochodzeniem do ostatecznych rozwiązań. Dlatego trudno jest osiągnąć 
ostateczne porozumienie na wcześniejszych etapach procesu wprowadzania. 

Pracownicy i ich przedstawiciele również stają w obliczu wielu trudnych 
wyzwań związanych z nowymi technologiami:

• Czy wprowadzenie nowej technologii spowoduje utratę miejsc pracy? Jak 
można chronić poziom zatrudnienia w obliczu nieuniknionej reorganizacji 
pracy związanej z nowymi technologiami?
• Jakie zmiany będą konieczne w istniejącej organizacji pracy oraz w 
strukturach zarządzania, nadzoru i hierarchii, aby skutecznie poradzić sobie 
z włączeniem nowej technologii do obecnych rozwiązań?
• Jakie działania w zakresie przekwalifikowania i szkoleń podejmie 
przedsiębiorstwo w stosunku do obecnych pracowników, którzy odczują skutki 
wprowadzenia nowej technologii? Jeśli rekrutacja nowych wykwalifikowanych 
pracowników, posiadających wymaganą wiedzę specjalistyczną, zostanie 
przeprowadzona przez kierownictwo, w jaki sposób ci nowi pracownicy 
wpiszą się w istniejące struktury miejsca pracy?
• Z zagadnieniem poziomu umiejętności wiąże się kwestia wynagrodzenia – 
w jaki sposób zostanie zrekompensowane wprowadzenie nowej technologii, 
wszelkie zmiany w organizacji pracy i ewentualne większe obowiązki? 
W jaki sposób wpłynie to na strukturę dochodów? Czy oczekiwany wzrost 
produktywności zostanie podzielony z pracownikami?

Definicja nowych technologii

Niniejszy projekt ma na celu zbadanie tych kwestii i przeanalizowanie 
szeregu przykładów dobrych praktyk w przedsiębiorstwach w krajach 
partnerskich, które z powodzeniem wprowadziły nowe technologie (w 
dowolnej formie) przy pełnej współpracy pracowników, poprzez proces 
bezpośredniego uczestnictwa, a na potrzeby tego badania zastosowano 
inną definicję EUROFOUND: 

• automatyzacja: zastępowanie czynności wykonywanych przez człowieka 
czynnościami wykonywanymi przez maszynę; 
• digitalizacja: przekształcanie fizycznych przedmiotów i dokumentów w 
bity (i odwrotnie); 
• koordynacja za pomocą platform: wykorzystanie sieci cyfrowych do 
organizowania transakcji gospodarczych w sposób algorytmiczny (jak np. w 
przypadku firmy Uber).

Na potrzeby niniejszego projektu DIRECT 2 i badania studium przypadku 
skupiono się na pierwszej z tych dwóch części definicji: a) wprowadzeniu 
automatyzacji i robotyki; oraz b) wykorzystaniu technologii cyfryzacji, 
niezależnie od przyczyny, do przekształcenia pracy.
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Treść,	przedmiot	i	cele	badań	oraz	projektu	w	ujęciu	ogólnym

Z wcześniejszych badań i projektów wynika, że partycypacja bezpośrednia 
jest najczęściej kojarzona z pewnym typem organizacji produkcji i pracy, 
takim jak odchudzona produkcja, systemy typu „Toyota”, które dążą do 
obniżenia kosztów materiałów, energii, dyscypliny technologicznej itp. 
Nowe formy organizacji pracy wiążą się z innowacyjnymi rozwiązaniami 
technologicznymi, ale mogą być także stosowane w bardziej tradycyjnych 
procesach organizacji pracy, zwłaszcza organizacji pracy opartej na pracy 
zespołowej lub grupowej, lub w strukturach organizacji pracy wymagających 
wysokiego stopnia autonomii poszczególnych pracowników.

Jednocześnie partycypacja bezpośrednia w podejmowaniu decyzji 
dotyczących zarządzania jest czynnikiem poprawy organizacji pracy i 
produkcji, a także poprawy wsparcia technologicznego, zwłaszcza w 
przypadku pracowników średnio i wysoko wykwalifikowanych. Jest to warunek 
konieczny dla skutecznego podejścia do zarządzania przy wprowadzaniu 
nowych technologii z wykorzystaniem partycypacji bezpośredniej.

Koncentrowanie się na bezpośredniej partycypacji tylko w kontekście stylów 
zarządzania, bez uwzględnienia jej wpływu na pracowników, może prowadzić 
do poważnego niezadowolenia pracowników. Jeśli nie jest stosowana w 
sposób rozważny, może mieć szkodliwy wpływ na:

• poziom satysfakcji pracowników,
• motywację pracowników i zmiany warunków pracy skutkujące zwiększoną 
intensywnością pracy (nie zawsze rekompensowaną przez wyższe dochody), 
• wyczerpanie i „wypalenie”,
• konflikty dotyczące podziału zadań w pracy
• możliwą redukcję zatrudnienia, skutkująca zwolnieniami lub 
przesunięciami,
• ograniczanie praw pracowników do reprezentacji i ochrony ich interesów, 
w tym poprzez związki zawodowe. 

Alternatywą mogą być technologie wprowadzane w procesie partycypacji 
bezpośredniej:

• zwiększenie efektywności, produktywności i zaangażowania pracowników,
• przyczynianie się do podnoszenia kwalifikacji i umiejętności pracowników,
• humanizowanie środowiska pracy, np. poprzez wprowadzenie elastycznego 
czasu pracy i eliminację powtarzających się zadań,
• poprawa bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy,
• umożliwienie elastyczności w wykonywaniu zadań, w tym rotacji pracy 
i pracy z domu, a także odpowiednie formy wynagrodzenia związane z 
wprowadzeniem nowej technologii. 

Osiągnięcie takiego środowiska pracy będzie bardziej efektywne, jeśli będzie 
się wiązało z formami partycypacji przedstawicielskiej, takimi jak informowanie 
i konsultowanie przez kierownictwo, jak również reprezentowanie przez 
związki zawodowe w procesie negocjacji zbiorowych. 

Na podstawie wyników projektu DIRECT (2017-2018) można stwierdzić, 
że partycypacja bezpośrednia, nawet jeśli jest postrzegana bardziej z 
perspektywy kierownictwa, jest bardziej rozpowszechniona i przynosi lepsze 
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wyniki zarówno dla pracodawców, jak i pracowników w przedsiębiorstwach, 
w których stosuje się kooperacyjne podejście do stosunków przemysłowych i 
partycypacji przedstawicielskiej 

W	związku	z	tym	w	niniejszym	projekcie	postawiono	hipotezę,	że	
partycypacja	bezpośrednia	jest	niezbędnym	narzędziem	dla	kierownictwa	i	
przedstawicieli	pracowników	w	radzeniu	sobie	z	wyzwaniami	związanymi	z	
wprowadzaniem	nowych	technologii.

Cele projektu

1. Rozszerzenie i pogłębienie badań nad partycypacją bezpośrednią w 
organizacji pracy w wybranych sektorach biznesu i przedsiębiorstwach 
w krajach partnerskich, w szczególności w zakresie wprowadzania 
nowych technologii.

2. 2. Zbadanie bardziej szczegółowo związku między partycypacją 
bezpośrednią a:

• humanizacją środowiska pracy,
• poprawą umiejętności i dobrostanu w miejscu pracy,
• poprawą satysfakcji z pracy i motywacji w miejscu pracy.

3. W kontekście wprowadzania nowych technologii – zbadaniem 
związków między partycypacją bezpośrednią a partycypacją 
przedstawicielską w kontekście jej wpływu na środowisko pracy.

4. Zbadanie znaczenia zastosowania partycypacji bezpośredniej, 
stosunków przemysłowych i reprezentacji związków zawodowych 
dla poprawy środowiska pracy w negocjacjach dotyczących 
wprowadzania nowych technologii.

5. Przeprowadzenie analizy porównawczej trendów w krajach 
partnerskich.

6. Szkolenie pracowników, przedstawicieli pracowników, działaczy 
związkowych i pracodawców w zakresie specyfiki partycypacji 
bezpośredniej i jej powiązań z partycypacją przedstawicielską (w tym 
z reprezentacją związkową). 

7. Organizowanie dyskusji pomiędzy związkowcami i innymi 
przedstawicielami pracowników, menedżerami i pracodawcami 
na temat roli partycypacji bezpośredniej w kontekście jej wymiaru 
społecznego na szczeblu krajowym i ponadnarodowym, zwłaszcza w 
odniesieniu do skutecznego wprowadzania nowych technologii.

8. Opracowanie Wytycznych	 dobrych	 praktyk	 w	 zakresie	 partycypacji	
bezpośredniej, aby pomóc przedstawicielom kierownictwa i 
pracownikom w sprawnym ułatwianiu wprowadzania nowych 
technologii poprzez wspólne komitety sterujące na poziomie 
przedsiębiorstwa i wspólne grupy wdrożeniowe.

9. Formułowanie zaleceń dla działań podejmowanych na szczeblu 
UE i instytucji krajowych, ze szczególnym uwzględnieniem nowych 
technologii i modernizacji gospodarki UE.
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10. Ogólnie rzecz biorąc, promowanie praktyk partycypacji bezpośredniej 
jako sposobu na osiągnięcie pozytywnych rezultatów w zakresie 
rozwoju społecznego, technicznego i gospodarczego w państwach 
członkowskich UE.

Metodologia

Badanie przeprowadzono w następujących etapach:
1. Przegląd krajowych systemów stosunków pracy, w tym analiza roli 

dialogu społecznego, partycypacji przedstawicielskiej i partycypacji 
bezpośredniej w każdym z sześciu uczestniczących państw 
członkowskich. 

2. Badanie ankietowe dotyczące polityki lub postaw wobec partycypacji 
bezpośredniej:

a) właściwych ministerstw i agencji państwowych rządu krajowego,
b) organizacji związków zawodowych i pracodawców na szczeblu 

krajowym,
c) organizacji związków zawodowych i pracodawców na poziomie 

sektorowym,
d) przedstawicieli związków zawodowych i pracodawców na poziomie 

przedsiębiorstwa w co najmniej dwóch przedsiębiorstwach z dwóch 
sektorów gospodarki:
• sektor usług,
• sektor produkcyjny. 

3. Ponadnarodowe okrągłe stoły na następujące tematy:
• partycypacja bezpośrednia i wprowadzanie nowych 
technologii,
• humanizacja środowiska pracy w dobie cyfryzacji, 
• partycypacja bezpośrednia, satysfakcja z pracy, motywacja w 
miejscu pracy, przekwalifikowanie i szkolenie,
• poprawa wyników społecznych i ekonomicznych 
partycypacji bezpośredniej poprzez powiązanie jej z partycypacją 
przedstawicielską i negocjacjami zbiorowymi w celu wprowadzenia 
nowych technologii w przedsiębiorstwach.

4. Każdy krajowy partner projektu przygotuje raport krajowy, a 
następnie końcowy Europejski Raport Porównawczy. Proponuje się, 
aby Raport Końcowy Projektu został przedstawiony na kluczowej 
konferencji międzynarodowej, która ma się odbyć w Sofii w lipcu 
2022 r.

5. Wytyczne	 dotyczące	 dobrych	 praktyk	 w	 zakresie	 partycypacji	
bezpośredniej	 zostaną również opracowane i zaprezentowane 
podczas Konferencji Końcowej Projektu.
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Rozdział 2
Przegląd systemów stosunków pracy w krajach partnerskich i 
badane sektory działalności gospodarczej

Wprowadzenie:	

Systemy	stosunków	pracy	w	sześciu	uczestniczących	państwach	członkowskich

Systemy stosunków pracy polegają zasadniczo na relacjach między trzema 
grupami kluczowych podmiotów: pracodawcami, związkami zawodowymi i 
organami rządzącymi, które różnią się znacznie w poszczególnych państwach 
członkowskich. Komentatorzy są zgodni co do tego, że systemy stosunków 
pracy są częścią krajowych	 systemów	działalności	 gospodarczej, na które 
składają się złożone wzajemne powiązania między formami zarządzania 
przedsiębiorstwami, finansami i produkcją, zatrudnieniem i rynkami pracy. 
Komentatorzy na ogół grupują te krajowe systemy działalności gospodarczej 
w regionalne klastry lub modele w państwach członkowskich, które wspólnie 
określa się mianem „odmian kapitalizmu”.  W literaturze przedmiotu Cypr 
i Irlandia zaliczane są do modelu liberalno-rynkowego, Włochy i Hiszpania 
do modelu południowoeuropejskiego, a Bułgaria i Polska do modelu 
środkowoeuropejskiego i wschodnioeuropejskiego. 

Zgodnie z tą typologią krajowego systemu działalności gospodarczej 
można by oczekiwać, że Cypr i Irlandia charakteryzują się sektorem 
prywatnym zarządzanym głównie w interesie udziałowców nastawionych 
na krótkoterminowe rynki finansowe.  Systemy produkcyjne w tych krajach 
tradycyjnie opierają się na niskich kwalifikacjach i produkcji masowej. 
Związki zawodowe są zazwyczaj rozdrobnione, a negocjacje zbiorowe 
zdecentralizowane. Rynki pracy są zazwyczaj elastyczne i zderegulowane. 

Włochy i Hiszpania są zwykle łączone w międzynarodowej literaturze jako 
reprezentanci szerokiego „południowego” modelu stosunków pracy. Chociaż 
włoscy eksperci zgadzają się co do pewnych podobieństw, podkreślają 
również różny stopień interwencji państwa: w Hiszpanii jest on bardzo 
wysoki, natomiast we Włoszech należy do najniższych w Europie, gdzie w o 
większości kwestii związanych ze stosunkami przemysłowymi decyduje i rządzi 
woluntaryzm oraz dialog społeczny na najwyższym poziomie.   Pracodawcy 
są często nieprzejednani, a związki zawodowe podzielone wedle ugrupowań 
politycznych lub religijnych. Negocjacje są na ogół zdecentralizowane, choć 
sporadycznie występuje interwencja państwa i państwowo-związkowe pakty 
kryzysowe. Wskaźniki zatrudnienia są stosunkowo niskie jak na standardy 
północnoeuropejskie. Rynki pracy są regulowane, ale wśród małych 
przedsiębiorstw dominuje elastyczne, niestandardowe zatrudnienie. 

Umieszczenie Bułgarii i Polski w ramach krajowych systemów działalności 
gospodarczej stanowi szczególne wyzwanie. Kraje te reprezentują przykłady 
hybrydowych modeli kapitalizmu będących częścią zależnej gospodarki 
rynkowej, która pojawiła się w latach 90. XX wieku po upadku dawnych struktur 
gospodarki planowej uzależnionych od taniej siły roboczej jako warunku 
koniecznego dla zachowania konkurencyjności i atrakcyjności dla kapitału 
zagranicznego. Polski system stosunków pracy jest dość kontradyktoryjny 
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i w dużej mierze pluralistyczny, z niską gęstością organizacji związków 
zawodowych i pracodawców oraz umiarkowanym zasięgiem negocjacji 
zbiorowych.

Wspomniane typologie krajowych systemów działalności gospodarczej należy 
jednak traktować z dużą ostrożnością. W nowszych pracach, na przykład, 
zidentyfikowano dziewięć modeli na poziomie globalnym, co sugeruje, że 
analiza musi wyjść daleko poza to, co często może być postrzegane jako te 
statyczne, nieco niezmienne ramy. 

W ramach projektu DIRECT 2 poniżej przedstawiono ogólne zarysy krajowych 
systemów stosunków pracy, w ramach których zbadano cele projektu.

Bułgaria

Gęstość związków zawodowych maleje od dwudziestu lat, spadając w ciągu 
ostatnich pięciu lat do 16-18% siły roboczej. Gęstość jest wyższa w większości 
sektora publicznego, jak również w górnictwie i przemyśle, ale jest znacznie 
niższa w większości sektora usług prywatnych. Podobnie w tym samym okresie 
zmniejszyła się gęstość członkostwa w związkach pracodawców.

Od lat 2004-2005 na bułgarskim rynku pracy obserwuje się tendencję do 
decentralizacji negocjacji zbiorowych. Występuje ona w większym stopniu w 
sektorze usług prywatnych, ale także w niektórych branżach produkcyjnych, 
takich jak produkcja chemiczna i farmaceutyczna, produkcja elektroniczna i 
elektrotechniczna, a także w produkcji żywności, odzieży i tekstyliów, skóry i 
obuwia, drewna i mebli oraz w mniejszym stopniu w przemyśle maszynowym, 
metalurgicznym i produkcji papieru.

Ogólny zasięg negocjacji zbiorowych dla całej gospodarki szacowany jest na 
26-27%, ale wraz z deregulacją i decentralizacją wskazywano na niewielki 
wzrost w latach 2020-2021.  Inne źródła danych określają tę wartość na 23-
37%, natomiast w przemyśle przetwórczym zasięg negocjacji zbiorowych 
szacuje się na około 30-35%.  W tym zakresie niektóre gałęzie przemysłu, jak 
np. sektor motoryzacyjny, są znacznie niższe. 

W wielu sektorach działalności gospodarczej nadal obowiązują zbiorowe 
układy sektorowe, m.in. w górnictwie i niektórych gałęziach przemysłu 
wytwórczego, np. w hutnictwie, przemyśle maszynowym, papierniczym i 
w budownictwie.  W usługach istnieją sektorowe układy zbiorowe głównie 
w przedsiębiorstwach publicznych, a także w sektorach, w których istnieją 
ustalenia dotyczące własności w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, 
na przykład w transporcie.  W większości pozostałych sektorów publicznych, 
takich jak edukacja, opieka zdrowotna, kultura itp. istnieją również sektorowe 
układy zbiorowe.

Układy zbiorowe istnieją również w niektórych przedsiębiorstwach o zasięgu 
krajowym, zarówno finansowanych ze środków publicznych (tj. poczty i 
koleje), jak i prywatnych (tj. telekomunikacja i niektóre banki prywatne). 
W administracji publicznej układy zbiorowe występują zazwyczaj w 
poszczególnych ministerstwach i agencjach, których działalność obejmuje 
wszystkie regiony kraju.
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Na poziomie gminnym istnieją również układy zbiorowe dla sektorów i firm, 
finansowane z budżetów gminnych (tj. transport lokalny, ochrona zdrowia, 
edukacja). W większości sektorów, zarówno prywatnych jak i publicznych, 
istnieją układy zbiorowe na poziomie przedsiębiorstwa lub organizacji, ale 
ich liczba również maleje.

Z danych europejskiego badania przedsiębiorstw z 2019 r. wynika, że tylko 
27% zakładów pracy posiada oficjalne struktury reprezentacji pracowniczej, 
ale w 76% większych firm, 51% średnich i tylko 23% małych przedsiębiorstw, 
zatrudniających od 10 do 49 pracowników.  Związki zawodowe nadal 
odgrywają główną rolę w reprezentacji pracowników, ale w wielu firmach 
wybierani są również inni przedstawiciele, np. przedstawiciele do spraw 
informacji i konsultacji, komisje ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, inni 
specjalni przedstawiciele pracowników w celu ochrony w przypadku masowych 
zwolnień lub zmiany właściciela firmy. Jednak w wielu przedsiębiorstwach, 
głównie w sektorze mikro i małych przedsiębiorstw, nie ma związków 
zawodowych ani żadnej innej formy reprezentacji pracowników. 

Zamiast dążyć do decentralizacji negocjacji zbiorowych nadal dużą 
wagę przywiązuje się do partnerstwa trójstronnego, głównie na poziomie 
krajowym oraz, do pewnego stopnia, na poziomie sektorowym i regionalnym 
lub gminnym. Partnerstwo trójstronne ma duży wpływ na regulację prawa 
pracy, rynku pracy, np. określenie płacy minimalnej, działań na rynku pracy, 
ubezpieczeń społecznych i poziomu życia.

Cypr

Cypr ma stosunkowo wysoki poziom organizacji związkowej – w kraju działa 
około 170 000 związkowców, reprezentujących 54% wszystkich pracowników, 
ale gęstość związków może być niższa, ponieważ niektórzy członkowie 
związków są na emeryturze, a więc nie są już pracownikami. Dane z bazy 
ICTWSS dotyczące członkostwa w związkach zawodowych określają gęstość 
związkową na niższym poziomie (43,7% w 2016 r.).

Istnieją dwie główne konfederacje związków zawodowych, SEK i PEO, oraz 
kilka mniejszych, DEOK i POAS, jak również ważne autonomiczne związki 
reprezentujące pracowników sektora publicznego, pracowników banków i 
nauczycieli. Dwie główne konfederacje są zorganizowane zasadniczo według 
linii branżowych, z federacjami dla pracowników budowlanych, pracowników 
hotelowych i pracowników rządowych.  Na przykład SEK składa się z 
siedmiu federacji, a PEO z dziewięciu. Stosunki między różnymi związkami 
zawodowymi są ogólnie dobre i udało im się osiągnąć jedność w zakresie 
roszczeń płacowych i innych działań.

Podstawowe ramy dla negocjacji zapewnia kodeks stosunków pracy, 
który został uzgodniony przez przedstawicieli pracodawców, związków 
zawodowych i rządu w 1977 r. Obejmuje on procedurę rozstrzygania sporów 
i pewne kluczowe wzajemne zobowiązania, takie jak akceptacja praw do 
organizowania się i negocjacji. Dokument nie jest prawnie wiążący, ale jego 
warunki były skutecznie przestrzegane przez obie strony.

Negocjacje zbiorowe odbywają się zarówno na poziomie branży, jak i 
przedsiębiorstwa. Najważniejsze branżowe układy zbiorowe w sektorze 
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prywatnym obejmują hotele, przemysł metalurgiczny, przemysł naftowy 
i budownictwo. Od 2012  r. związki zawodowe mają prawo, pod pewnymi 
warunkami, do zmuszania poszczególnych pracodawców do prowadzenia 
z nimi negocjacji na mocy ustawy o uznawaniu związków zawodowych 
(ustawa 55 (I)/2012). Jeśli pracodawca odmawia negocjacji, związek może 
zwrócić się do Rejestratora Związków Zawodowych o przeprowadzenie 
dochodzenia, pod warunkiem, że w jednostce negocjacyjnej jest co najmniej 
30 pracowników i co najmniej 25% pracowników jest już członkami związku. 
W takich okolicznościach Sekretarz Związków Zawodowych przeprowadzi 
tajne głosowanie i, jeśli większość pracowników zagłosuje za, pracodawca 
jest zmuszony do uznania związku i prowadzenia z nim negocjacji. Uznanie 
następuje również bez głosowania, gdy związek może wykazać, że ma już w 
swoim składzie ponad 50% pracowników.

Ważnym elementem stosunków pracy jest system mediacji i dobrowolnego 
arbitrażu. Opierając się zarówno na dobrowolnym kodeksie stosunków pracy, 
jak i na usługach świadczonych przez Ministerstwo Pracy, wykorzystywano 
je do rozwiązywania impasu w negocjacjach zbiorowych i do rozstrzygania 
sporów.

Reprezentacja w miejscu pracy odbywa się poprzez strukturę związkową. Poza 
obszarem bezpieczeństwa i higieny pracy, gdzie w zakładach pracy, w których 
zatrudnionych jest więcej niż dziesięć osób, komisja powinna być wybierana 
przez wszystkich pracowników, nie ma innego organu reprezentującego 
pracowników. Reprezentacja w miejscu pracy nie jest ściśle uregulowana 
przepisami, podobnie jak reszta cypryjskiego systemu stosunków pracy. 
Kodeks stosunków pracy zawiera jednak konkretne odniesienie do konsultacji. 
W kodeksie tym stwierdzono, że pracodawca powinien zaangażować	się	we	
wspólne	 konsultacje w każdym przypadku, gdy związek zawodowy lub pracownicy 
uważają, że 

... decyzja	...może	mieć	negatywny	wpływ	na	nich	[pracowników]	lub	może	
mieć	reperkusje	w	ich	stosunkach	z	pracodawcą. 

Ponadto przepisy wprowadzone w 2005  r. w celu wdrożenia dyrektywy 
UE w sprawie informacji i konsultacji wzmocniły ramy prawne dotyczące 
reprezentacji w miejscu pracy.

Irlandia 

Do związków zrzeszonych w Irlandzkim Kongresie Związków Zawodowych 
(ICTU) należy około 720 tys. członków, co oznacza spadek o 80 tys. od 2011 r. 
Ponad jedna czwarta (26%) osób pracujących badanych w 2021 r. stwierdziła, 
że jest członkami związków zawodowych, więc pomimo wzrostu zatrudnienia 
w ciągu ostatnich dziesięciu lat (od 2011 do 2021  r.), dane opublikowane 
przez Główny Urząd Statystyczny Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności 
(GUS LFS) pokazują, że uzwiązkowienie spadło z 31% w 2011 r. Jednak gęstość 
członkostwa w ciągu tych dziesięciu lat utrzymywała się na stałym poziomie 
(wzrost o zaledwie 3%), podczas gdy poziom zatrudnienia w Republice wzrósł 
o ponad 22%.

Ze względu na bliskie związki między brytyjskimi i irlandzkimi ruchami 
związkowymi, sięgające XIX wieku, kiedy to zjednoczono je w ramach 
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jednego Kongresu Związków Zawodowych, irlandzki system stosunków 
pracy ewoluował od brytyjskiego modelu woluntarystycznego, opartego na 
kontradyktoryjnym podejściu do rozwiązywania problemów. Istotnie, przez 
wiele lat po uzyskaniu przez Irlandię niepodległości w 1922 r., oba systemy 
stosunków pracy i zakres uprawnień prawnych przyznanych związkom 
zawodowym były regulowane przez ten sam zestaw brytyjskich ustaw z XIX 
i początku XX wieku. Dziedzictwo przewrotów przemysłowych i politycznych 
w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku do dziś w pewnym stopniu znajduje 
odzwierciedlenie w strukturach związków zawodowych. 

Kongres ICTU reprezentuje związki zawodowe w obu częściach Irlandii, 
dlatego działa w ramach dwóch różnych jurysdykcji prawnych i dwóch 
odrębnych podmiotów politycznych i gospodarczych. Stanowi jedyną 
konfederację związków zawodowych w Irlandii zrzeszającą 45 indywidualnych 
związków zawodowych. W istocie, w skali międzynarodowej kongres ICTU 
jest nietypowy, ponieważ jego członkami są również związki zagraniczne 
(brytyjskie), działające zarówno w Irlandii, jak i w Irlandii Północnej. Należy 
również zauważyć, że Irlandia Północna rozwinęła swoje własne struktury 
i szczególny system stosunków pracy, różniący się zarówno od Irlandii 
Północnej, jak i Wielkiej Brytanii.

Chociaż kongres ICTU odgrywa ważną rolę w relacjach z rządami zarówno 
w Irlandii, jak i w Irlandii Północnej, jest to ugrupowanie niezależnych i 
autonomicznych związków, a nie konfederacja, która dominuje i kieruje 
związkami członkowskimi. Jednakże poprzez kongres ICTU ruch związkowy 
wypracowuje wspólne stanowiska w sprawach będących przedmiotem 
zainteresowania krajowego i unijnego, takich jak tworzenie miejsc pracy, 
bezrobocie, zdrowie i bezpieczeństwo, edukacja i opieka społeczna, 
reforma stosunków pracy i ustawodawstwo. Kongres ICTU monitoruje 
również działalność przemysłową związków – zwłaszcza w przypadku 
prawdopodobieństwa strajku lub sporów między związkami – jest kanałem 
solidarności i wsparcia, a także świadczy usługi poprzez swoich pracowników 
zajmujących się stosunkami pracy w zakresie poszukiwania rozwiązań kwestii 
spornych. 

Irlandzka Konfederacja Biznesu i Pracodawców jest główną organizacją re-
prezentującą pracodawców na rynku pracy. Zrzesza ona około 7500 firm i 
przedsiębiorstw zorganizowanych przez 40 stowarzyszeń biznesowych i sek-
torowych zatrudniających około 70% pracowników sektora prywatnego w Ir-
landii. Irlandzką Konfederacja Biznesu i Pracodawców reprezentuje wszystkie 
sektory biznesowe oprócz branży budowlanej, rolnictwa i różnych organizacji 
niszowych, takich jak mleczarnie produkujące produkty mleczne. Technology 
Ireland jest stowarzyszeniem sektorowym działającym w ramach Irlandzkiej 
Konfederacji Biznesu i Pracodawców.

Włochy

Włoski system stosunków przemysłowych opiera się na niskim poziomie 
interwencjonizmu państwowego w prawie wszystkich obszarach sektora 
prywatnego, a w zamian za to na wysokim stopniu dobrowolności, 
skoncentrowanym na prymacie autonomii zbiorowej.  Przez lata 
ustawodawstwo rzadko było wykorzystywane do regulowania takich kwestii, 
jak reprezentacja w miejscu pracy, płaca minimalna, udział pracowników, 
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strajki i poziom reprezentatywności przy podpisywaniu układów zbiorowych, 
mimo że wszystkie te kwestie ujęto w konstytucji z 1948  r., a jej główne 
zastosowanie ograniczało się do regulacji sektora publicznego i strajków w 
podstawowych usługach publicznych. Zamiast tego główną rolę w regulacji 
odgrywały uzgodnienia społeczne i negocjacje zbiorowe. Istnieją trzy główne 
konfederacje związków zawodowych: CGIL, CISL i UIL, a gęstość związków 
wynosi ogółem około 33-35%.

Negocjacje zbiorowe mają zasadnicze znaczenie dla systemu stosunków 
pracy, który – z wyjątkiem sektora publicznego – nie jest regulowany przepisami 
prawa, lecz wielosektorowymi układami trójstronnymi i dwustronnymi. 
Główne wielosektorowe umowy ramowe obejmują umowy podpisane w 1993 
r., 1999 r. i 2011 r. Negocjacje zbiorowe opierają się na podwójnej strukturze 
pomiędzy ogólnokrajowym poziomem branżowych układów zbiorowych a 
zdecentralizowanymi układami zbiorowymi na poziomie przedsiębiorstw 
lub terytoriów. Pierwszy z nich ustanowił ogólny poziom minimalnych praw i 
standardów dla całej siły roboczej, dając partnerom społecznym szansę na 
poprawę warunków płacy i pracy na poziomie zdecentralizowanym. 

Ustawa z 1970  r., znana jako „Statut pracowniczy”, transponowała 
konstytucyjną zasadę wolności związkowej (art. 39.1) i przełożyła ją na szereg 
indywidualnych i zbiorowych praw w miejscu pracy, w tym prawo do wyboru 
przedstawicieli związkowych w jednostkach produkcyjnych zatrudniających 
ponad 15 pracowników (lub 5 pracowników w zakładzie rolnym). 

Długoletnia praktyka doprowadziła do powstania „jednokanałowego” 
modelu reprezentacji zakładu pracy, w którym rady zakładowe wybierane 
są przez wszystkich pracowników, bez rozróżnienia na członków związków 
zawodowych i osoby niezrzeszone. Podpisane w lipcu 1993  r. trójstronne 
porozumienie ramowe regulowało charakter i funkcjonowanie tych rad, 
zwanych obecnie Rappresentanza	 Sindacale	 Unitaria	 –	 RSU (Organ 
Przedstawicielski Jednego Związku Zawodowego). W wyborach mogą brać 
udział pracownicy o dowolnej przynależności. RSU ma prawo do negocjowania 
układów zbiorowych na poziomie przedsiębiorstwa oraz do angażowania się 
w procedury informacyjne i konsultacyjne. Ponadto ma prawo do ogłoszenia 
strajku, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wyznaczona istotna usługa publiczna. 

Układy zbiorowe pracy uważa się za wiążące dla ogółu pracowników, jeżeli 
popiera je 50%+1 członków RSU, z możliwością przeprowadzenia referendum 
na wniosek kwalifikowanej mniejszości. W przypadku małych przedsiębiorstw 
lub gdy praca jest szczególnie nieregularna (np. budownictwo, turystyka, 
handel detaliczny i rzemiosło), przewiduje się wielozakładową terytorialną 
reprezentację związkową. W średnich i dużych przedsiębiorstwach 
powszechne jest tworzenie wspólnych komisji na podstawie układów 
zbiorowych pracy. Komitety te mają uprawnienia techniczne i konsultacyjne 
i nie mogą być uznane za właściwy drugi kanał reprezentacji. Minimalny 
próg 15 pracowników wpływa na liczbę tych organów w małych i bardzo 
małych przedsiębiorstwach, które stanowią przeważającą większość we 
Włoszech. W rzeczywistości tylko mniejszość przedsiębiorstw i pracowników 
korzysta z tych wspólnych komitetów, zagrażając w ten sposób możliwościom 
zdecentralizowanych negocjacji zbiorowych i bardziej ustrukturyzowanych 
stosunków pracy w przedsiębiorstwie. 



21

KOŃCOWY RAPORT PORÓWNAWCZY PROJEKTU

Szacuje się, że ponad 80% włoskich pracowników jest objętych układami 
krajowymi.

Polska

Stosunki pracy i pracownicze w Polsce mają swoje cechy szczególne, takie 
jak: 

• system partnerstwa społecznego z radami dialogu społecznego i radami 
rynku pracy na poziomie krajowym i regionalnym,
• partycypacja przedstawicielska (np. związki zawodowe i rady zakładowe), 
• partycypacja pracowników w procesach zarządzania i współdecydowania, 
np. poprzez partycypację bezpośrednią pracowników i partycypację 
pracowników na poziomie zarządu.

W ostatnich latach obserwuje się systematycznie spadający poziom 
uzwiązkowienia. Również organizacje pracodawców można uznać za słabe, 
przy rozdrobnieniu organizacyjnym i około czterystu takich organizacjach. 

W związku z tym układy zbiorowe pracy mają ograniczony zakres zarówno na 
poziomie sektora, jak i przedsiębiorstwa. Przyczyny są złożone i kulturowe, 
ale głównym powodem jest niska jakość dialogu między partnerami 
społecznymi, niski poziom zaufania, strukturalna niekompatybilność między 
związkami zawodowymi a organizacjami pracodawców, jeśli chodzi o 
negocjacje w sprawie zawierania układów zbiorowych, oraz ekonomiczną, 
ponieważ pracodawcy wolą unikać układów zbiorowych.  Kolejną przyczyną 
„luki w układach” jest niekorzystna sytuacja prawna. 

Nawet w sektorze publicznym układy zbiorowe obejmują jedynie ok. 
200 tys. pracowników (na ponad 600 tys. ogółem). Na przestrzeni lat udało 
się zawrzeć 174 umowy, choć w 2020 r. obowiązywało jeszcze zaledwie 61.

W 1990 r. gęstość związków zawodowych wynosiła ok. 20-30% krajowej siły 
roboczej, ale od tego czasu nastąpił stały spadek, tak że w 2018 r. wynosiła 
ok. 11%, przy czym podobny poziom był wśród osób w przedziale wiekowym 
18-34.  W badaniu z 2019 r. wykazano, że spośród całej dorosłej populacji 
zaledwie 6% było członkami związków zawodowych.  Członkowie związków 
zawodowych pracują zazwyczaj w sektorze publicznym, a większość z nich 
należała do związków zrzeszonych w jednej z trzech dużych konfederacji 
parasolowych. Najlepiej reprezentowanymi zawodami byli technicy i inny 
personel średniego szczebla, jak pielęgniarki, podoficerowie i policjanci” 
(25%).

Na tym tle interesujący jest fakt, że na związki zawodowe najbardziej 
przychylnie patrzą młodzi Polacy. I tak 61% badanych w wieku od 18 do 24 
lat oraz 46% w przedziale wiekowym od 25 do 34 lat uznało, że działania 
podejmowane przez związki są wartościowe.

Hiszpania 

Negocjacje zbiorowe i dialog społeczny odegrały kluczową rolę w ewolucji 
hiszpańskiej demokracji. Po uznaniu w konstytucji roli związków zawodowych 
i organizacji pracodawców, pojawiła się kultura stosunków pracy wraz z 
rozwojem procedur negocjacyjnych z udziałem związków zawodowych, 
organizacji pracodawców i rządu oraz dialogu społecznego prowadzonego 
przez najbardziej reprezentatywne związki zawodowe i organizacje 
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pracodawców. 

Comisiones Obreras (CC.OO.) i Unión General de Trabajadores (U.G.T.) to 
najbardziej reprezentatywne związki zawodowe, natomiast Hiszpańska 
Konfederacja Organizacji Biznesowych (CEOE) i Hiszpańska Konfederacja 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw (CEPYME) to najbardziej reprezentatywne 
organizacje pracodawców. 

Istnieje długa tradycja negocjacji zbiorowych, a układy dotyczą na ogół 
wszystkich pracowników, niezależnie od tego, czy są członkami związku, 
czy nie. Z tego powodu negocjacje na poziomie sektorowym (krajowym i 
wojewódzkim) nabierają szczególnego znaczenia, a liczba pracowników 
objętych układami zbiorowymi jest stosunkowo wysoka (11 397 600 z 19 779 
300 pracowników w 2019 r. – ponad 57%). 

Reprezentacja pracowników w przedsiębiorstwach odbywa się za pomocą 
różnych środków:

• rady zakładowe lub delegaci pracy, w zależności od wielkości 
przedsiębiorstwa. Firmy zatrudniające mniej niż 50 pracowników mogą 
mieć do trzech delegatów pracy wybieranych spośród pracowników, a te 
zatrudniające 50 lub więcej pracowników będą miały radę zakładową. Liczba 
wybieranych delegatów zależy od wielkości przedsiębiorstwa; 
• wybrani delegaci ds. bezpieczeństwa i higieny pracy są odpowiedzialni 
za określone funkcje w zakresie zapobiegania ryzyku zawodowemu. 
Firmy zatrudniające 50 lub więcej pracowników muszą posiadać Komisję 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
• w każdym zakładzie pracy działa sekcja związkowa, która reprezentuje 
pracowników będących członkami związku. Związki nie tylko reprezentują 
swoich członków, ale także odgrywają aktywną rolę w negocjacjach z firmą.

Niemniej jednak negocjacje zbiorowe i dialog społeczny mają za sobą 
trudny okres ze znacznymi wzlotami i upadkami. Globalny kryzys finansowy 
z 2008 r., który spowodował powszechne bezrobocie, miał negatywny wpływ 
na dialog społeczny. Chociaż utrzymano układy zbiorowe w nadziei na 
reorientację polityki zatrudnienia i płac, nie udało się osiągnąć trójstronnego 
porozumienia w sprawie poważnych reform rynku pracy, emerytur czy 
edukacji. W rzeczywistości układy zbiorowe zawarte na początku ożywienia 
gospodarczego, od 2014 r., napotkały wiele trudności, w tym negatywne skutki 
reformy układów zbiorowych z 2011 r. oraz słabe umiejętności przywódcze 
samych organizacji. Podpisany w 2018 r. najnowszy Układ Zbiorowy Pracy i 
Negocjacji (IV AENC) przyznaje, że sytuacja gospodarcza ulega poprawie i 
zaleca wzmocnienie instrumentów negocjacji zbiorowych w celu utrwalenia 
wzrostu zatrudnienia i warunków pracy. 

Pandemia COVID-19 przyczyniła się do ożywienia dialogu społecznego 
wraz z paktami trójstronnymi. W obliczu rosnącej polaryzacji politycznej 
w Hiszpanii okres pandemii stanowi jeden z najbardziej decydujących dla 
dialogu społecznego w Hiszpanii w ostatnich dziesięcioleciach, czego 
wyrazem jest porozumienie osiągnięte w sprawie reformy prawa pracy. Po 
raz pierwszy reforma ta (dekret królewski z mocą ustawy 32/2021) jest próbą 
skorygowania niektórych czynników negatywnie wpływających na niepewne 
zatrudnienie i sektorowe negocjacje zbiorowe w sprawie wynagrodzeń.
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Od 1996 roku seria układów o pozasądowym	 rozwiązywaniu	 sporów	
pracowniczych (ASEC) utrzymuje autonomiczny system rozwiązywania 
zbiorowych sporów pracy poprzez mediację oraz postępowanie arbitrażowe 
zarządzane przez Międzyfederalną Służbę Mediacji i Arbitrażu (SIMA).

Rozdział 3 

Partycypacja bezpośrednia: ramy prawne, praktyka i doświadczenia

Wracając do naszej definicji partycypacji bezpośredniej w rozdziale 1, ude-
rzające jest to, że we wszystkich sześciu państwach członkowskich uczestni-
czących w tym projekcie wymogi prawne nie odegrały żadnej roli w jej roz-
woju.  We wszystkich przypadkach partycypacja bezpośrednia jest wynikiem 
inicjatywy kierownictwa lub dobrowolnego porozumienia ze związkami za-
wodowymi. W istocie jedyne wspólne dla wszystkich sześciu krajów prawo do 
partycypacji przedstawicielskiej pracowników obejmuje prawa do komisji ds. 
zdrowia i bezpieczeństwa. 

Komisja Europejska od dawna promuje różne formy partycypacji jako środek 
do osiągnięcia zarówno większego zaangażowania pracowników, jak i 
modernizacji sposobu organizacji pracy.  Partycypacja jest postrzegana 
jako środek zarówno do poprawy warunków zatrudnienia, jak i podniesienia 
konkurencyjności europejskich firm. Jednak, jak podkreślają komentatorzy, 
Komisja Europejska na początku lat 70. skupiła się na partycypacji 
przedstawicielskiej, a dopiero na początku lat 90. zwróciła się ku partycypacji 
bezpośredniej. 

Komisja przyjęła wieloaspektowe podejście, aby pomóc w modernizacji 
organizacji pracy. Sfinansowała ona zarówno badania, jak i nowe 
programy, w których główną rolę odegrała Fundacja Eurofound (jednym 
z najważniejszych rezultatów był projekt EPOC) oraz seria badań 
przedsiębiorstw. W 1999  r. Komisja powołała Europejską	 Sieć	 Organizacji	
Pracy (EWON).  Celem tej sieci był rozwój nowych form organizacji pracy w 
państwach członkowskich. Zadaniem EWON było promowanie odejścia od 
dominującego taylorystycznego modelu zarządzania w kierunku zasad pracy 
zbiorowej i samoorganizacji. 

Bułgaria

Partycypacja bezpośrednia w zarządzaniu przedsiębiorstwami nie jest główną 
cechą stosunków pracy i z tego powodu od 1990 r. rzadko była przedmiotem 
badań. Partycypacja przedstawicielska jest często komentowana, ale brakuje 
badań nad indywidualnymi aspektami partycypacji bezpośredniej. Wśród 
przyczyn wymienia się brak reprezentatywnego doboru przykładów i dobrych 
praktyk oraz brak naukowego zainteresowania tym aspektem stosunków 
pracy.

Ogólnie rzecz biorąc, do głównych form bezpośredniej partycypacji w 
procesie zarządzania, o ile takie istnieją, należą:

a) formy konsultacyjne – takie jak badania opinii pracowników; 
spotkania w miejscu pracy; 

systemy zbierania sugestii pracowników i pomysłów na innowacje;
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b) delegowanie funkcji – np. udział w kontroli jakości; delegowanie
autonomii indywidualnej lub grupowej w miejscu pracy; zespoły pro-

jektowe.

Główne zagadnienia omawiane z pracownikami w ramach bezpośredniej 
partycypacji dotyczą procesu produkcji, technologii, jakości, wydajności, 
godzin pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz polityki ochrony środowiska. 
W niektórych przypadkach omawiane są również kwestie społeczne i tematy 
związane z równowagą między życiem zawodowym a prywatnym.

O bezpośredniej partycypacji jest mowa w Trzecim	 europejskim	 badaniu	
przedsiębiorstw prowadzonym przez Eurofound w 2013 r.  Zgodnie z wynikami 
tego badania, 53% badanych przedsiębiorstw w Bułgarii posiada dobre 
mechanizmy wymiany informacji między kierownictwem a pracownikami oraz 
dobrą komunikację gwarantującą włączenie i wsparcie pracowników. Z kolei 
25% nie podejmuje wystarczających wysiłków i wprowadza niewiele zmian 
w celu poprawy wewnętrznej wymiany informacji i komunikacji, ale pewne 
zaangażowanie pracowników nadal istnieje. W 18% przedsiębiorstw systemy 
wymiany informacji i komunikacji są na średnim poziomie, ale brak wsparcia 
i zaangażowania pracowników. W 50% badanych małych przedsiębiorstw 
pracownicy są włączani (w taki czy inny sposób) w decyzje zarządcze, a w 
17% są one z nimi konsultowane.

Co ciekawe, w średnich przedsiębiorstwach względny odsetek przypadków 
bezpośredniej partycypacji w podejmowaniu decyzji wynosi 37%, podczas 
gdy w przypadku dużych przedsiębiorstw względny udział partycypacji w 
decyzjach spada do 31%. Wynika to zapewne z faktu, że w małych i średnich 
przedsiębiorstwach możliwości zastosowania prawnie ustalonej formy walnych 
zgromadzeń, jak również wykorzystania innych mechanizmów bezpośredniej 
partycypacji, są lepsze, natomiast w większych spółkach większa liczba 
pracowników nie daje wystarczających możliwości bezpośredniej komunikacji.

Kolejne badanie, DIRECT (2016-2018), wykazało, że wśród przedstawicieli 
branżowych federacji związków zawodowych bezpośrednia partycypacja 
jest przydatna do osiągnięcia wyższej wydajności, wprowadzenia nowych 
rozwiązań technologicznych lub ulepszenia istniejących oraz pobudzenia 
inicjatywy, a więc osiągnięcia wyższej konkurencyjności i zrównoważonego 
rozwoju przedsiębiorstw. Bezpośrednia partycypacja we wszystkich 
wybranych firmach obejmowała różne rodzaje i formy i zwykle dotyczyła 
szerokiego zakresu zagadnień. Nie było różnic w modelach bezpośredniej 
partycypacji, opartych na własności (prywatnej lub publicznej) lub sektorze 
(produkcja lub usługi).

Bezpośrednia partycypacja jest bardziej efektywna w firmach, w których 
wdrażane są szczególne formy organizacji pracy, jak np. szczupła produkcja. 
O ile jednak w tych firmach nie ma widocznego oporu wobec takiej organizacji 
pracy, to przedstawiciele związków zawodowych na ogół podzielają pewne 
obawy co do jej rzeczywistego funkcjonowania. W szczególności obawy 
te dotyczą intensywności pracy, czasu pracy oraz kwestii bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Wydaje się, że interesy pracowników wymagają modeli 
organizacji pracy i bezpośredniej partycypacji, które łączą w sobie z jednej 
strony produktywność i jakość, z drugiej zaś akceptowalne warunki pracy.
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W niektórych firmach bezpośrednia partycypacja występuje wraz z 
nowymi formami organizacji pracy i uelastycznieniem schematów pracy. 
Wykorzystywane są zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne mechanizmy 
elastyczności. Jednak wpływ pracowników i związków zawodowych na 
elastyczność jest stosunkowo niski lub zupełnie nieobecny. Istnieje ograniczona 
liczba kwestii związanych z organizacją pracy, w których przeprowadza się 
konsultacje z pracownikami. Pracownicy nie mają wpływu na czas pracy i 
organizację pracy, z wyjątkiem konkretnych decyzji dotyczących rotacji 
stanowisk, absencji itp.

Większość respondentów badań podziela pogląd, że zasadniczymi warunkami 
wdrożenia partycypacji bezpośredniej jest istnienie dobrego klimatu pracy, 
kultury organizacyjnej, zaufania między pracodawcami a pracownikami 
i ich przedstawicielami (w tym związkami zawodowymi), rozwój dialogu 
społecznego oraz dobra wola partnerów. Wyniki badań wskazują na pewną 
zależność między jakością stosunków pracy a stosowaniem form partycypacji 
bezpośredniej. Ponadto, wbrew hipotezie, że bezpośrednia partycypacja 
prowadziłaby do zmniejszenia poparcia dla związków zawodowych, taka 
praktyka i wyniki nie zostały potwierdzone.

Dane z wywiadów zebrane w trakcie realizacji projektu DIRECT (2016-2018) 
wskazują, że większość pracodawców i część przedstawicieli związków 
zawodowych podziela pogląd, że partycypacja bezpośrednia i inne formy 
demokracji w miejscu pracy są ze sobą powiązane i mogą się wzajemnie 
wspierać. Większość respondentów zgadza się, że konflikty pomiędzy różnymi 
formami demokracji w miejscu pracy zazwyczaj nie występują, z pewnymi 
wyjątkami, takimi jak sytuacje, w których interesy pewnych zespołów roboczych 
lub grup pracowników są niezgodne z interesami większości pozostałych 
pracowników, na przykład przypadki pracy zmianowej, bezpieczeństwa i 
higieny pracy lub systemów płatności, co zgłosili przedstawiciele sektorowej 
federacji pracowników większości branż w przemyśle spożywczym. Wszystkie 
te firmy wdrożyły innowacje w organizacji pracy, ale koncentrują się one 
na celach firmy oraz poprawie wydajności i konkurencyjności, a nie na 
potrzebach pracowników.

Bezpośrednia	partycypacja	i	reprezentacja	pracowników	na	poziomie	przed-
siębiorstwa

Według większości badań dane z projektu DIRECT wykazują wystarczająco 
stabilny związek pomiędzy bezpośrednią partycypacją a procesami 
informowania i konsultacji, jak również z warunkami pracy w komisjach, 
chociaż aspekty warunków pracy oraz zdrowia i bezpieczeństwa należą 
do najczęstszych tematów konsultacji indywidualnych i grupowych. 
Przeprowadzono konsultacje, a nawet negocjacje ze związkami zawodowymi 
na temat mechanizmów wdrażania partycypacji bezpośredniej, ale nie są 
one wystarczająco poinformowane o wszystkich cechach i rezultatach jej 
wdrażania. Orientacyjne dowody wskazują, że niektórzy przedstawiciele 
związków zawodowych i menedżerowie nie doceniają znaczenia 
bezpośredniej partycypacji i jej wpływu na zarządzanie, wydajność pracy i 
jakość życia zawodowego.
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Opinie	związków	zawodowych	i	pracodawców	na	temat	bezpośredniej	party-
cypacji	

Przedstawiciele związków zawodowych i pracodawców generalnie 
postrzegają demokrację przemysłową jako środek służący do informowania, 
konsultowania i w pewnym stopniu uczestniczenia w zarządzaniu 
(podejmowaniu decyzji), ponieważ nie określono jasnych ram prawnych w tej 
kwestii. Niektórzy przedstawiciele związków zawodowych zwracają uwagę, że 
informacje zwrotne od komisji informacyjno-konsultacyjnych są postrzegane 
zasadniczo jako forma bezpośredniej partycypacji. 

Niektórzy przedstawiciele związków zawodowych, zarówno na poziomie 
krajowym, jak i branżowym, uważają, że bezpośrednia partycypacja mogłaby 
poprawić demokrację przemysłową (w tym negocjacje zbiorowe) i ogólnie 
stosunki przemysłowe, a także motywację do pracy i wydajność. Zarówno 
rozmówcy z pracodawcami, jak i ze związkami zawodowymi są zdania, że 
partycypacja bezpośrednia jest podejściem menedżerskim, które dotyczy 
głównie poprawy wydajności i rozwoju przedsiębiorstwa.

W wielu przypadkach poglądy pracodawcy i związków zawodowych na 
temat bezpośredniej partycypacji wydają się podobne. Wniosek ten wynika 
z praktycznych form stosowanych w badanych sektorach i ich znaczenia – 
są one ukierunkowane na poprawę procesu produkcyjnego, organizacji 
pracy, wydajności, a niekiedy także bezpieczeństwa i higieny pracy, rzadziej 
odnoszą się do kwestii wrażliwych, takich jak płace, świadczenia socjalne itp. 

Partycypacja	bezpośrednia	oraz	interesy	pracowników	i	pracodawców

Większość badań nad tym zagadnieniem skupia się jedynie na podejściu 
strukturalnym i opisuje funkcje i role zarządzania. Według najnowszych badań 
nad działaniem struktur biznesowych w ich specyficznych środowiskach pracy, 
jednym z głównych wyznaczników sukcesu jest ciągłe podnoszenie motywacji 
pracowników, a w szczególności bezpośrednia partycypacja (w różnych jej 
formach) w procesie działalności przedsiębiorstwa, zarządzania lub struktury 
biznesowej. W tym zakresie szczególne znaczenie ma cel, jakim jest stałe 
zwiększanie stopnia partycypacji pracowników w podejmowaniu decyzji na 
szczeblu kierowniczym, a tym samym wzmacnianie procesu zarządzania. 
Partycypacja pracowników jest zazwyczaj kierowana przez menedżerów, w 
oparciu o istniejącą kulturę korporacyjną i ustalone procedury, ale bardzo 
często to nie wystarcza. W związku z tym powstają normy prawne dotyczące 
usprawnienia tego procesu. W Unii Europejskiej mają one głównie skutek 
pośredni, ponieważ na ogół zobowiązują pracodawców do podejmowania 
działań związanych z uczestnictwem pracowników poprzez ich struktury 
przedstawicielskie, takie jak związki zawodowe lub rady zakładowe. 

Podejście UE do prawa spółek i ładu korporacyjnego określa się jako 
minimalistyczne, oparte na minimalnej interwencji regulacyjnej i z naciskiem 
na zasadę wzajemnego uznawania. Działania UE ograniczają się do 
usuwania barier dla działalności transgranicznej, a nie do promowania 
europejskiego modelu ładu korporacyjnego, więc w rzeczywistości jest to 
podejście deregulacyjne. Udział pracowników w podejmowaniu decyzji 
jest traktowany przez wielu pracodawców i organizacje pracodawców w 
państwach członkowskich jako potencjalne obciążenie dla przedsiębiorstw, 
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a nie jako atut czy prawo do równości. Konsekwencją takiego podejścia jest 
pogorszenie praw pracowników do uczestnictwa w życiu publicznym oraz 
niespójność w stosowaniu dorobku prawnego. Zarządy przedsiębiorstw 
mogą dokonywać selektywnej wykładni prawa europejskiego w celu 
zminimalizowania swoich zobowiązań wynikających z prawa krajowego. 
Mogą również organizować swoje struktury korporacyjne w celu wyboru mniej 
„niewygodnych” przepisów krajowych, takich jak spółki „mailbox” – (spółki z 
rejestracją adresową w kraju o korzystnym systemie podatkowym (właśnie z 
adresem korespondencyjnym), które prowadzą działalność w innych krajach 
w celu minimalizacji zobowiązań podatkowych).

Jednakże Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC), niektóre 
organizacje pracodawców oraz badacze akademiccy starają się promować 
model „dobrego ładu korporacyjnego”, który obejmuje różne aspekty 
udziału pracowników w zarządzaniu, w tym w spółkach wielonarodowych 
oraz w procesie transgranicznych fuzji i przejęć. Informacja i konsultacja, 
jak również reprezentacja pracowników w organach nadzorczych i 
zarządzających przedsiębiorstwem, otrzymują status priorytetowy. 
Bezpośrednia partycypacja, choć na drugim planie, systematycznie przebija 
się zarówno w praktyce (zwłaszcza w spółkach wielonarodowych), jak i w 
dyskusjach między związkami zawodowymi, środowiskiem akademickim, a 
czasami przedstawicielami menedżerów i pracodawców.

Bezpośrednia partycypacja jest obecna w firmach, w których panują lepsze 
stosunki pracy. Powiązania między formami partycypacji bezpośredniej a 
reprezentacją pracowników są nadal niewystarczająco widoczne. 

Związki zawodowe we wszystkich badanych firmach opowiadają się za 
partycypacją bezpośrednią, a w dwóch firmach są nawet zaangażowane 
w negocjacje dotyczące jej wdrożenia, ale zaangażowanie związków 
zawodowych we wdrażanie praktyk partycypacji bezpośredniej można 
jeszcze poprawić.  Związki zawodowe potrzebują więcej informacji na temat 
form i wyników bezpośredniej partycypacji oraz jej wpływu na jakość życia 
zawodowego i prawa pracownicze. Dotyczy to również relacji pomiędzy 
innymi formami partycypacji i reprezentacji pracowników. 

Cypr

Partycypacja	bezpośrednia:	przepisy	krajowe

Sposób, w jaki rozwinęły się stosunki pracy na Cyprze, doprowadził do tego, 
że preferowane są reprezentacyjne formy partycypacji pracowników w sto-
sunku do form bezpośrednich, przy czym partycypacja pracowników jest wi-
doczna poprzez reprezentację przez związki zawodowe. System zarządzania 
stosunkami pracy i zabezpieczenia społecznego odbywa się w dużej mierze 
poprzez współpracę trójstronną, która jest realizowana poprzez sieć orga-
nów doradczych, komitetów i rad, zarówno stałych, jak i doraźnych. Sieć ta 
zajmuje się różnymi sprawami pracowniczymi i społecznymi, takimi jak:

• zatrudnienie, 
• warunki pracy, 
• szkolenie zawodowe, 
• bezpieczeństwo i higiena pracy, 
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• zabezpieczenie społeczne i dobrobyt. 

Ponadto bardzo ważne są stosunki dwustronne, a negocjacje zbiorowe (na 
poziomie sektora i przedsiębiorstwa) stanowią podstawę systemu stosunków 
pracy, ponieważ większość warunków zatrudnienia określają układy zbioro-
we. Dialog społeczny stanowi długotrwałą i ugruntowaną praktykę między 
rządem, pracodawcami i organizacjami związków zawodowych, która wy-
znaczyła ramy i podstawy krajowej polityki społecznej i polityki zatrudnienia. 
Dialog społeczny jest akceptowany przez wszystkie zaangażowane strony, od 
początku lat 60-tych i w ramach dialogu społecznego powoływane są różne 
trójstronne ciała doradcze:

• Rada Konsultacyjna ds. Pracy, 
• Gospodarczy Komitet Doradczy, 
• Państwowa Komisja Zatrudnienia. 

Wreszcie, w miarę pojawiania się konkretnych potrzeb, powołano kilka komi-
sji ad	hoc, aby móc omawiać i wdrażać różne kwestie w ramach współpracy 
trójstronnej. Reprezentacja pracowników w podejmowaniu decyzji na pozio-
mie zarządu nie istnieje na Cyprze. 

Jednak rady zakładowe istnieją i funkcjonują w sposób zadowalający. Przed-
stawiciele pracowników uczestniczą w radach zakładowych, obok przedsta-
wicieli kierownictwa i koncentrują się na: 

• bezpieczeństwie i zdrowiu, 
• systemach produkcyjnych, 
• listach czasu pracy, 
• dyscyplinie i skargach indywidualnych. 

Z wyników badań i w oparciu o system funkcjonujący od lat 60. XX wieku oraz 
wszystkie powyższe analizy wynika, że partycypacja przedstawicielska (lub 
pośrednia) jest główną formą reprezentacji pracowniczej.  Ponadto w opra-
cowaniu Fulton, Worker	Representation	in	Europe	stwierdzono, że: 

Reprezentacja	pracowników	na	Cyprze	odbywa	się	poprzez	struktury	związ-
kowe.	Poza	obszarem	BHP,	gdzie	w	zakładach	pracy,	w	których	zatrudnionych	
jest	więcej	niż	10	osób,	komisja	powinna	być	wybierana	przez	wszystkich	pra-
cowników,	nie	ma	innego	organu	reprezentującego	pracowników.

Ponadto w raporcie Eurofound Living	and	Working	Conditions	[Warunki	życia	
i	pracy]	2017 stwierdzono, że: 

Cypr	ma	słabe	tradycje,	jeśli	chodzi	o	istniejące	struktury	reprezentacji	pra-
cowników	na	poziomie	zakładu	pracy.	W	tym	kontekście	główne	dotychcza-
sowe	struktury	 reprezentacji	odnoszą	się	do	 reprezentacji	 związków	zawo-
dowych	i	komitetów	ds.	bezpieczeństwa,	podczas	gdy	niedawno	utworzone	
struktury,	takie	jak	europejskie	rady	zakładowe	(ERZ),	nie	wydają	się	szcze-
gólnie	opłacalne.

W Europejskim badaniu przedsiębiorstw z 2019  r. przeprowadzonym przez 
Eurofound ujawniono kilka kolejnych interesujących faktów, które podkreślają 
cypryjską reprezentatywną formę partycypacji pracowników: 40% firm opo-
wiada się za strukturami poleceń i kontroli, a około 55% oferuje selektywną 
autonomię. Ponadto 53% ankietowanych menedżerów uważało, że bezpo-
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średnie zaangażowanie pracowników powoduje opóźnienia. 

W innym europejskim badaniu przedsiębiorstw z 2013 r. (Trzecie	europejskie	
badanie	przedsiębiorstw) przeprowadzonym przez Eurofound wykazano, że 
mniej niż 9% firm posiada autonomiczne zespoły, a zaangażowanie w podej-
mowanie decyzji dotyczących codziennych zadań jest najmniej prawdopo-
dobne na Cyprze.  Piąte	europejskie	badanie	warunków	pracy (2010) próbuje 
zidentyfikować stopień swobody zadań zapewniony pracownikom w różnych 
krajach UE, odnosząc się do poziomu kontroli, jaką pracownicy mogli spra-
wować nad swoimi bezpośrednimi zadaniami w pracy.  Badanie to pokazuje 
liczby, które są dość niskie jak na Cypr. Według tego samego badania po-
tencjał zasobów ludzkich nie był istotnie związany z obecnością organizacji 
o wysokim zaangażowaniu.

Na podstawie naszej analizy widać, że partycypacja bezpośrednia nie ma 
wyraźnego związku z gospodarką publiczną. Struktura gospodarki i system 
stosunków pracy sprzyjają partycypacji przedstawicielskiej. Ponadto z na-
szych badań nie wynika jednoznacznie, że istnieje związek między partycy-
pacją bezpośrednią a kontekstem instytucjonalnym. Koordynacja płac nadal 
pozostaje w rękach związków zawodowych, jeżeli pracownicy są zrzeszeni w 
związkach zawodowych, a w przypadku, gdy pracownicy nie są zrzeszeni w 
związkach zawodowych, poziom płac jest całkowicie w rękach pracodawców. 

Wydaje się, że wszyscy partnerzy społeczni również opowiadają się za par-
tycypacją przedstawicielską. Z naszych wcześniejszych badań (dla pierwsze-
go Projektu DIRECT, 2016-2018) wynika, że nawet jeśli związki zawodowe nie 
będą domagać się bezpośredniej partycypacji, to nie będą sprzeciwiać się 
jej wprowadzeniu i będą ją wspierać do momentu, w którym uznają, że nie 
stanowi ona dla nich zagrożenia. Nic nie wskazuje również na to, że rządy 
na przestrzeni lat stwarzały partnerom społecznym jakiekolwiek zachęty do 
wspierania bezpośredniej partycypacji.

Wszystkie te kwestie nie stworzyły ani nie stymulowały potrzeby jakiejkolwiek 
formy dialogu społecznego w odniesieniu do ustawodawstwa związanego z 
bezpośrednią partycypacją. Jest oczywiste, że na podstawie definicji projek-
tu pojęcie „partycypacji bezpośredniej” jako takie nie istnieje na Cyprze. Jed-
nak jedną z kwestii, która przyciąga wiele uwagi i jest przywoływana przez 
partnerów społecznych, są komisje ds. zdrowia i bezpieczeństwa, które regu-
luje ustawodawstwo i w większości przypadków uważa się je za formę bezpo-
średniej partycypacji. W zakładach zatrudniających więcej niż 10 pracowni-
ków wymagane jest utworzenie komisji, w skład której wchodzą pracownicy, 
w celu nadzorowania warunków pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Chociaż termin warunki	 pracy może w jakiś sposób odnosić się do 
pewnych aspektów widocznych w definicji partycypacji bezpośredniej, niniej-
sza analiza dowodzi, że tak nie powinno być i że partycypacja bezpośrednia 
rozpatrywana w całości nie jest widoczna w całej gospodarce, przynajmniej 
w odniesieniu do projektowej definicji partycypacji bezpośredniej (zob. s. 6).

Opinie	krajowych	związków	zawodowych	i	pracodawców

Bezpośrednia partycypacja nie jest więc cechą stosunków pracy. Co więcej, 
przedstawiciel rządu bardzo wyraźnie stwierdził, że polityka rządu w zakresie 
partycypacji bezpośredniej nie istnieje. Biorąc pod uwagę, że poziom dialo-
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gu społecznego i współpracy trójstronnej jest wysoki, gdyby bezpośrednia 
partycypacja zajmowała ważne miejsce w programie rządu, byłaby podsta-
wą do rozpoczęcia dialogu społecznego między wszystkimi stronami w celu 
jej uregulowania i wprowadzenia, ale tak się nie stało. Co więcej, zarówno 
związki zawodowe, jak i pracodawcy na najwyższych szczeblach nie prowa-
dzą polityki partycypacji bezpośredniej. 

Jednak zarówno związki zawodowe, jak i pracodawcy mówią o zakładach 
zrzeszonych w ich organizacjach, które wprowadziły bezpośrednią party-
cypację. Pracodawcy twierdzą, że w 50% przypadków taka realizacja była 
decyzją zarządu, w 30% inicjatywą związków zawodowych, a w 20% przy-
padków prośbą pracowników. Z kolei związki zawodowe nie wspominają w 
wywiadach o wprowadzeniu bezpośredniej partycypacji z ich własnej inicja-
tywy, co ponownie wskazuje na to, że nie są skłonne domagać się bezpo-
średniej partycypacji, przynajmniej na razie. Byłoby to zaskakujące, gdyby 
tak było, ponieważ w pierwszym projekcie DIRECT stwierdzono, że związki 
zawodowe, choć nie są przeciwne partycypacji bezpośredniej jako takiej, są 
dość sceptycznie nastawione do jej nadużywania przez kierownictwo i nieco 
niechętnie podjęłyby inicjatywę na rzecz jej wdrożenia. 

W trakcie badania okazało się, że istnieje pewne niezrozumienie tego, na 
czym polega bezpośrednia partycypacja. Na przykład wzmianki związków 
zawodowych wyraźnie odnoszą się do komitetów ds. zdrowia i bezpieczeń-
stwa oraz do komitetów ad	hoc zajmujących się sprawami kadrowymi w sek-
torze półrządowym. Nie mogą one stanowić podstawy do bezpośredniej par-
tycypacji, zwłaszcza w odniesieniu do delegowania uprawnień i autonomii 
przyznawanej pracownikom w codziennym wykonywaniu obowiązków służ-
bowych i odpowiedzialności. Ponadto Federacja Pracodawców wspomina o 
formie partycypacji bezpośredniej wdrażanej na poziomie przedsiębiorstwa, 
ale nie określa jej szczegółowo. Dalsza analiza odpowiedzi Federacji poka-
zuje, że odniesienia te są ściśle związane z funkcjonowaniem ustaleń doty-
czących informowania i konsultacji oraz, oczywiście, komitetów ds. zdrowia i 
bezpieczeństwa.

Zarówno związki zawodowe, jak i Federacja Pracodawców uważają, że bez-
pośrednia partycypacja doprowadziłaby do pozytywnych rezultatów, takich 
jak poprawa organizacji pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, środowiska, 
samopoczucia pracowników, organizacji pracy, równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym, satysfakcji z pracy. Co więcej, strona pracodaw-
ców jest zdania, że bezpośrednia partycypacja doprowadzi również do zmian 
w wynagrodzeniach. Przedstawiciele rządu wierzą, że bezpośrednia partycy-
pacja doprowadzi do lepszej organizacji pracy. 

Wydaje się, że wszyscy partnerzy społeczni rozumieją znaczenie bezpośred-
niej partycypacji i korzyści, jakie może ona przynieść, co może być wska-
zówką dla przyszłych dyskusji na temat jej wdrażania. Natomiast w kwestii 
efektów partycypacji bezpośredniej, jest odwrotnie. Jak twierdzą związki za-
wodowe, prowadzi to do:

• zwiększenia intensywności pracy;
• zwiększonego stresu w miejscu pracy; 
• zmian w organizacji czasu pracy; 
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• zwiększenia odpowiedzialności bez poprawy warunków pracy; 
• zwiększenia odpowiedzialności bez zwiększenia wynagrodzenia;
• mniejszej ilości działań zbiorowych i obniżenia wynagrodzenia. 

Pracodawcy całkowicie nie zgadzają się z poglądami związków zawodowych 
i twierdzą, że żaden z tych negatywnych skutków nie jest wynikiem bezpo-
średniej partycypacji. 

Oczywiście, gdybyśmy mieli trzymać się definicji projektu dotyczącej party-
cypacji bezpośredniej, naszej ogólnej analizy krajowych struktur stosunków 
pracy oraz faktu, że partycypacja przedstawicielska już istnieje, ale nie ma 
podstawy prawnej dla partycypacji bezpośredniej, ani żadnych solidnych 
przykładów jej wdrożenia w miejscu pracy, to te odpowiedzi zarówno ze 
strony związków zawodowych, jak i pracodawców pozostają hipotetyczne. 
Należy jednak podkreślić, że z odpowiedzi udzielonych w ramach projektu 
wynika, że istnieje pewnego	 rodzaju partycypacja bezpośrednia w gospo-
darce. Partycypacja ta wynika jednak głównie z przepisów prawa i wydaje 
się być odosobniona w postaci komitetów ds. zdrowia i bezpieczeństwa oraz 
komitetów personalnych działających w sektorze rządowym i półrządowym. 

Krajowi partnerzy społeczni twierdzą, że bezpośrednia partycypacja jest 
obecna na rynku pracy i tak musi być, ale nie znają konkretnych przykładów 
takich przypadków. Wydaje się, że w swoich odpowiedziach kierują się w ja-
kiś sposób postrzeganiem funkcjonowania wspomnianych komitetów, choć 
wiemy, że obejmują one tylko część definicji partycypacji bezpośredniej w 
zakresie jej aspektów konsultacyjnych. Jako że nie ma dowodów na dele-
gowane aspekty bezpośredniej partycypacji i jej efekty, oczywiste jest, że 
niektóre odpowiedzi będą hipotetyczne, stąd te komentarze. Nie oznacza to, 
że krajowi partnerzy społeczni w jakikolwiek sposób mylą się w swojej ocenie, 
ale należy wspomnieć o częściowych aspektach ich skupienia. 

Irlandia

Partycypacja	przedstawicielska

W Irlandii nie ma ustawowego systemu stałej reprezentacji pracowników w 
sektorze prywatnym. Osoby pracujące w zakładach zrzeszonych w związkach 
zawodowych są reprezentowane przez związki zawodowe. W większości przy-
padków pracownicy są reprezentowani przez swoje związki zawodowe lub 
nie są reprezentowani w ogóle. Nowe przepisy ułatwiające takie ustalenia 
zostały jednak wprowadzone w wyniku unijnej dyrektywy ramowej o informo-
waniu i konsultacjach (2002/14/WE). Niestety, nie przeprowadzono jeszcze 
aktualnych badań końcowych na temat ilości potencjalnych porozumień na 
poziomie przedsiębiorstwa zawartych w wyniku tego prawodawstwa.

W sektorze publicznym agencje rządowe i półpaństwowe spółki prawa han-
dlowego mają ustawowe organy typu rady zakładowe, które służą informacji 
i konsultacjom – tzw. struktury podrzędne lub partnerskie – jako część ogól-
nych ram partycypacji, ale, ponownie, funkcjonują one równolegle do ukła-
dów kontradyktoryjnych w stosunkach pracy. Ponadto pięć przedsiębiorstw 
półpaństwowych i sześć agencji rządowych posiada porozumienia z przed-
stawicielami pracowników na poziomie zarządu, zwanymi dyrektorami pra-
cowniczymi.
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Partycypacja	bezpośrednia	

Jednym z aspektów krajowych umów o partnerstwie (z lat 1987 i 2009) 
było włączenie szeregu lokalnych umów o dialogu społecznym, które 
prowadziły do rozwoju innowacji w miejscu pracy i które dalej rozwijano 
w kierunku ustaleń dotyczących partycypacji bezpośredniej na poziomie 
przedsiębiorstwa. Rozwój ten nastąpił również w kontekście szeregu 
przepisów dotyczących zaangażowania pracowników na poziomie UE, takich 
jak dyrektywa w sprawie informacji i konsultacji w miejscu pracy, europejskie 
rady zakładowe (ERZ) oraz przedstawiciele pracowników na szczeblu zarządu 
w spółkach europejskich (SE). Jeśli chodzi o ERZ, związki zawodowe uznały je 
za przydatne do uzyskiwania zaawansowanych informacji na temat polityki 
przedsiębiorstw ponadnarodowych i proponowanych zmian oraz jako system 
wczesnego ostrzegania.

Wyniki badań opublikowane w ciągu około 70 lat przekonują, że wprowadzenie 
praktyk w miejscu pracy, w tym bezpośredniej partycypacji, prowadzi do 
znacznego wzrostu wydajności (w niektórych badaniach od 20% do 60%) 
i innych wskaźników wydajności, w tym zaangażowania pracowników, ich 
zdrowia i dobrego samopoczucia. Z badań wynika, że szacuje się, iż tylko 
15% firm działających w UE stosuje praktyki innowacyjne w miejscu pracy 
systematycznie w całej organizacji. Główną przeszkodą we wprowadzaniu 
innowacji w miejscu pracy jest niechęć kierownictwa do zrzeczenia się kontroli 
w przedsiębiorstwie lub przyznania, że poprawiłoby to produktywność i 
wyniki. Wyzwania związane z digitalizacją sprawiają, że pytanie to staje się 
jeszcze bardziej naglące.

Narracja technologiczna jest bardzo silna i dotyczy potencjału automatyza-
cji w zakresie usuwania powtarzalnych czynności i usprawniania racjonalnej 
organizacji pracy, ale nie pasuje do nowych sposobów uwalniania ludzkiego 
potencjału poprzez innowacje inicjowane przez pracowników, oparte na dia-
logu, które niwelują lukę pomiędzy technologią a potencjałem siły roboczej. 
Europejskie miejsca pracy muszą stworzyć kulturę innowacji opartą na syner-
gii pomiędzy: 

• „głosem” na poziomie strategicznym, regularnymi okazjami do refleksji, 
kreatywnym myśleniem i ciągłymi ulepszeniami; 
• restrukturyzacją całej organizacji w celu ograniczenia hierarchii i usunięcia 
silosów; 
• zespołami samozarządzającymi a indywidualną swobodą działania. 

Takie podejście jest kluczową częścią Niezbędnego	Piątego	Elementu:	

	 ...	 zintegrowanego	 podejścia	 do	 innowacji	 w	 miejscu	 pracy,	 tworzenia	
wysokiej	wydajności,

		 zaangażowania	 i	wspaniałych	miejsc	pracy.	Element	ten	tworzy	miejsca	
pracy,	w	których	ludzie	na	wszystkich	poziomach	mogą	w	pełni	wykorzystać	
swoją	wiedzę,	talent	i	kreatywność.	

Rola	Instytutu	IDEAS	

Następnie związki zawodowe, a w szczególności SIPTU, przyjęły politykę 
dążenia do współpracy z przedsiębiorstwami przechodzącymi trudności, 
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aby pomóc im w ochronie zatrudnienia poprzez wprowadzenie wspólnych 
ustaleń dotyczących innowacji w miejscu pracy. Działania te miały na celu 
zapewnienie zrównoważonego charakteru irlandzkich przedsiębiorstw i 
zachowanie miejsc pracy. Jednak, aby to się udało, wszystkie strony muszą 
zaangażować się w ten proces – tzn. kierownictwo wyższego i średniego 
szczebla, pracownicy, związki zawodowe itd. 

Instytut IDEAS został założony w lutym 2001  r. przez SIPTU jako spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to niezależny podmiot korporacyjny, 
który działa w sektorze komercyjnym i jest zarejestrowaną organizacją 
charytatywną.

Instytut zapewnia innowacje i szkolenia w miejscu pracy, których celem jest 
utrzymanie zatrudnienia i członkostwa w związkach zawodowych, ograniczenie 
utraty miejsc pracy, pomoc w tworzeniu nowych miejsc pracy, podnoszenie 
umiejętności pracowników i promowanie organizacji związkowych, a także 
wspieranie konkurencyjności firm. Jest kluczowym graczem, ponieważ 
zapewnia szkolenia na wszystkich poziomach w uczestniczących firmach. 
Szacuje się, że każde utracone miejsce pracy w gospodarce kosztuje państwo 
20 000 euro, dlatego utrzymanie zatrudnienia jest priorytetem.

Jego celem jest ułatwienie zmian w przedsiębiorstwach poprzez autentyczne 
zaangażowanie pracowników. Praca Instytutu z irlandzkimi przedsiębiorstwami 
wynika ze zobowiązania zawartego w Umowie o Krajowym Partnerstwie 
Społecznym, Towards	 2016	 [W	 kierunku	 2016  r.], do powołania grupy 
wysokiego szczebla w celu opracowania strategii dla sektora wytwórczego.   

W sprawozdaniu Grupy w 2008 r. odnotowano, że:   

Firmy	odnoszące	sukcesy	będą	angażować	się	w	rozwój	kultury	uczestnictwa,	
w	 której	 zarząd	 i	 pracownicy	 pracują	 wspólnie,	 aby	 zapewnić	 sukces	 i	
długoterminową	stabilność	firmy	z	korzyścią	dla	wszystkich.	

W związku z tym w listopadzie 2011  r. na Strategicznej Konferencji 
Produkcyjnej przyjęto wspólną	 inicjatywę	 polityczną dotyczącą wdrażania 
innowacji w miejscu pracy przez wydział wytwórczy SIPTU. W realizację tej 
strategii miały być zaangażowane wszystkie zainteresowane strony, w tym 
odpowiednie agencje państwa irlandzkiego, a kluczowym celem polityki była 
ochrona miejsc pracy:

...	 musimy	 się	 zmieniać,	 rozwijać	 i	 ulepszać,	 jeśli	 chcemy	 zapewnić	 sobie	
przetrwanie	i	wzrost	w	przyszłości	... 

Keegan i O’Kelly zauważyli, że zmiany są trudne, więc innowacja w 
miejscu pracy jest wyzwaniem dla wszystkich podmiotów w firmie. Wszyscy 
zaangażowani muszą zrozumieć i zaangażować się w kwestie związane 
z wprowadzaniem innowacji w miejscu pracy oraz potrzebą zmiany. Na 
początku należy „zdobyć serca i umysły”! 

Gdy zapadnie decyzja o wprowadzeniu zmian w miejscu pracy, można to 
zrobić poprzez:

• racjonalną dyskusję (która rzadko się sprawdza);
• zastosowanie siły, najbardziej powszechnego podejścia (które wywołuje 
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sprzeciw);
• „serca i umysły” (preferowana opcja, ale wymaga prawdziwego 
przywództwa).

Interwencje Instytutu IDEAS wykorzystują połączenie pozytywnych elementów 
wszystkich trzech podejść poprzez przyjęcie wspólnego podejścia związków 
zawodowych i zarządu:

• utworzenie wspólnego komitetu sterującego, który będzie nadzorował 
proces;
• wspólne szkolenie zespołu w celu opracowania „wizji przyszłości”;
• wspólna grupa sterująca odpowiada za monitorowanie postępów i 
zapewnienie wsparcia.

Ta „zwycięska” filozofia, która leży u podstaw procesu: 

Buduje	ZAUFANIE	i	UWALNIA	KREATYWNY	POTENCJAŁ	w	CAŁEJ	SILE	ROBOCZEJ!

W literaturze naukowej zaproponowano siedem obszarów marnotrawstwa w 
produkcji – 

 Transport; Zapasy; Zbędny ruch; Oczekiwanie; Nadprodukcja; Zbędne 
przetwarzanie; Wady

IDEAS Institute dodaje do tej listy ósmą, która – jak przekonuje – jest 
największym marnotrawstwem ze wszystkich: 

Umiejętności

Dlatego IDEAS Institute koncentruje się na rozwiązywaniu problemu 
marnowania UMIEJĘTNOŚCI w firmach, z którymi współpracuje.  Obserwując 
podejście zarządów i właścicieli firm w wielu przedsiębiorstwach klientów, 
gdy rozważają wprowadzenie nowych technologii, czy to do automatyzacji 
procesów produkcyjnych, czy do zarządzania danymi biurowymi, IDEAS 
Institute zauważył:

...	że	większość	występujących	problemów	ma	miejsce	na	styku	
zaawansowanych,	zautomatyzowanych	systemów	produkcyjnych	i	
interwencji	człowieka.		Wiele	planowania,	czasu,	pieniędzy	itp.	poświęca	się	
na	rozwój	zautomatyzowanych	systemów	produkcyjnych,	ale	tego	samego	
wysiłku	nie	wkłada	się	w	zapewnienie	systemów	wsparcia	dla	ludzi.

Włochy

Tradycyjne formy partycypacji przedstawicielskiej, oparte na delegacji i 
mandatach typu związkowego, są uzupełniane i rozszerzane przez nowe 
formy, w tym przypadku bezpośrednie, tzn. nie zapośredniczone przez 
formalny mandat i delegację oraz oparte na mniej lub bardziej bezpośredniej 
współpracy pomiędzy pracownikami i zarządem. 

W porównaniu z reprezentacyjnymi formami informacji i konsultacji włoscy 
eksperci uważają, że bezpośrednia partycypacja jest nową metodą tzw. 
partycypacji oddolnej, która jest pod pewnymi względami innowacyjna i 
eksperymentalna. Skupia się głównie na autonomii i kontroli, opierając się na 
nieformalności i samomobilizacji, które przez długi czas były systematycznie 
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negowane przez starą organizację pracy o charakterze taylorowsko-
fordowskim. 

Modele szczupłej	 produkcji inspirowane zasadami kaizen z Systemu	
Produkcyjnego	Toyoty	 (TPS), ciągłego doskonalenia, szczególnie w sektorze 
wytwórczym, pod szyldem technik World	Class	Manufacturing (WCM). Są to 
zintegrowane systemy doskonałości w całym cyklu logistyczno-produkcyjnym, 
z bardzo precyzyjnym określeniem technik i metod pracy, które oprócz 
„dokładnie na czas” oraz eliminacji wad i konfliktów, dążą do spontanicznej 
samomobilizacji pracowników. Społeczno-organizacyjne konsekwencje 
tego nowego paradygmatu dla pracowników polegają na przypisywaniu 
bezprecedensowej wartości umiejętnościom zawodowym, wynikom i 
osiągnięciom, które można dokładnie zmierzyć.

Wszystko to powinno doprowadzić do powstania struktur o sumie zerowej, 
które nie są już konfliktowe, ale do nowych scenariuszy współpracy między 
kapitałem a pracownikami, w których w sytuacji korzystnej dla obu stron 
potrzeby firmy dotyczące ilościowo-jakościowego wzrostu produkcji łączą 
się z potrzebami pracowników, którzy chcą, aby wartość ich twórczego i 
zawodowego wkładu została wzbogacona i uznana.  Jednak korzyści dla 
związków zawodowych są znacznie mniej widoczne, co grozi ich postępującą 
marginalizacją w zakresie zorganizowanego pośrednictwa w reprezentacji. 

Partycypacja	pracowników	

Chociaż art. 46 Konstytucji Włoch z 1948 r. przewiduje prawo pracowników do 
„współpracy” w przedsiębiorstwie, żadna ustawa nigdy nie przełożyła tego 
celu na jakąkolwiek formę reprezentacji pracowników w zarządach spółek, 
nawet w przedsiębiorstwach państwowych. Prawdziwym filarem włoskiego	
sposobu	partycypacji są prawa do informacji i konsultacji, przewidziane przez prawo 
w pewnych szczególnych przypadkach, prawie zawsze pochodzenia unijnego (zwolnienia 
grupowe, przeniesienie przedsiębiorstwa, bezpieczeństwo i higiena pracy), ale przede 
wszystkim przez układy zbiorowe, zarówno krajowe, jak i zdecentralizowane. 

Partycypacja	bezpośrednia jest rzadko przyjmowana na podstawie układów 
zbiorowych na poziomie przedsiębiorstwa, ale jest wykorzystywana przez 
kierownictwo w sposób nieformalny jako część zarządzania zasobami ludzkimi. 
Jednak bardziej rozpowszechnione formy bezpośredniej partycypacji to 
skrzynki na sugestie, wewnętrzne ankiety dotyczące kultury korporacyjnej 
i dobrostanu, a przede wszystkim praca zespołowa, która nabiera coraz 
większego rozmachu. 

Zarówno stowarzyszenia pracodawców, jak i związki zawodowe, choć z 
różnych punktów widzenia, wydają się być aktywne w rozważaniu znaczenia 
i wartości partycypacji we wszystkich jej możliwych formach. Organizacje 
partnerów społecznych często powołują się na głęboką zmianę kulturową 
mającą na celu wzmocnienie cechy, która została uznana za brakującą we 
włoskim systemie stosunków pracy. 

W protokole ze stycznia 2016 roku CGIL, CISL i UIL (trzy główne konfederacje 
związków zawodowych) wspólnie domagają się zwiększenia roli ładu 
korporacyjnego we wszystkich możliwych formach: organizacyjnej, finansowej 
i strategicznej. Niektóre z tych celów wynegocjowano i przetransponowano 
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do nowej umowy ramowej na poziomie międzysektorowym z największym 
i najbardziej wpływowym stowarzyszeniem pracodawców (Confindustria) 
w marcu 2018  r., zwanym „Paktem Fabrycznym”. Wbrew pierwotnym 
ambicjom związków zawodowych, które zamierzały osiągnąć trzy formy 
partycypacji (organizacyjną, finansową i strategiczną), ten pakt społeczny 
wdrożył i podkreślił znaczenie partycypacji organizacyjnej, natomiast 
o partycypacji finansowej nie ma mowy. Partycypacja strategiczna jest 
pobieżnie wspomniana jako potencjalna możliwość tylko w słabszej i bardziej 
dobrowolnej formie wspólnych konsultacji. 

Przedsiębiorstwa i ich związki uważają bezpośrednią partycypację za 
niezbędny krok w kierunku autentycznej „rewolucji kulturalnej”, do której dążą 
w dziedzinie stosunków pracy. Wśród związków zawodowych wyroki są różne. 
Ci bardziej przychylni, na przykład pracownicy przemysłu metalurgicznego z 
CISL (FIM), uważają te formy partycypacji za czynnik modernizujący stosunki 
pracy, zmierzający w kierunku coraz bardziej inteligentnej i stymulującej pracy. 
Bardziej sceptyczni są pracownicy przemysłu metalurgicznego należący do 
CGIL (FIOM), którzy dostrzegają zagrożenia, oprócz zwiększonego poziomu 
pracy i zmęczenia oraz możliwego stopniowego zastępowania delegata 
związkowego przez lidera zespołu. 

Bezpośrednia	partycypacja	w	głównych	obszarach	związanych	z	warunkami	
pracy

Bezpieczeństwo	 i	 higiena	 pracy są przedmiotem bardzo intensywnej i specyficznej 
dyscypliny prawnej i umownej. Ramowa ustawa z 2018 r. ustanawia niezwykle obszerne 
i szczegółowe obowiązki pracodawców oraz prawa pracowników i 
związków zawodowych w zakresie zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia 
i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Nic (lub prawie nic) nie pozostawiono 
jednak bezpośredniej partycypacji, która może odgrywać rolę jedynie w 
wyniku zmian w organizacji pracy. 

Umiejętności	i	szkolenia	zawodowe 

W negocjacjach zbiorowych na wszystkich szczeblach uznaje się strategiczne 
znaczenie kształcenia ustawicznego jako niezbędnego warunku aktualizacji 
i przekwalifikowania umiejętności pracowników. Jest to część „antycypacji 
zmian”, która jest podstawowym celem związkowej strategii zarządzania 
zmianami opartymi na konsensusie. Największym wyzwaniem jest 
oczywiście nowa rewolucja technologiczna polegająca na coraz większym 
rozpowszechnieniu robotyki, cyfryzacji, wykorzystaniu algorytmów i pracy 
zdalnej. 

Partycypacja bezpośrednia odgrywa znaczącą rolę w specjalnych szkoleniach 
dla menedżerów średniego i wyższego szczebla prowadzonych przez same 
firmy, które podkreślają jej strategiczną wartość w kontekście nowej kultury 
stosunków pracy i HRM. W niektórych dużych firmach kultura ta oparta jest 
na zasadach Systemu Produkcyjnego Toyoty.

Organizacja	pracy

W dziedzinie organizacji pracy podstawową rolę odgrywają negocjacje 
zbiorowe i tradycyjna partycypacja przedstawicielska. Jednak dowody 
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empiryczne pokazują, że dają one największe możliwości bezpośredniej 
partycypacji. 

W budżetach parlamentarnych na lata 2016 i 2017 wprowadzono 
obniżenie podatku o 10% od tej części wynagrodzeń, która jest związana 
ze zwiększeniem wydajności pracy, w przypadku wynegocjowania zbiorowo 
umowy o formach partycypacji w przedsiębiorstwie. Są one znane jako 
Partycypacyjne	Schematy	Organizacyjne	dla	Innowacji i odnoszą się do grup 
projektowych, ukierunkowanych szkoleń i kampanii komunikacyjnych dla 
innowacji lub Partycypacyjne	Programy	Zarządzania, które należy rozumieć 
jako planowaną pracę zespołową, inteligentną pracę, wspólnotę praktyk i 
korporacyjne sieci społeczne. Od 2017 r., dzięki tym zachętom, podpisano 
tysiące umów korporacyjnych. 

Cyfryzacja	

Wyposażenie w laptopy, tablety i smartfony, roboty, skanery optyczne i 
inne zaawansowane technologicznie urządzenia stało się powszechnym 
sposobem na zmianę organizacji pracy w firmach. Niedawne i powszechne 
stosowanie inteligentnych urządzeń do pracy zdalnej przyspieszyło ten 
trend, który w różny sposób rozszerzył się na prawie wszystkie prace biurowe 
i zwiększył obawy (w przypadku negocjacji zbiorowych) dotyczące praw do 
korzystania z danych osobowych, odłączania i bezpieczeństwa urządzeń. 
Partycypacja bezpośrednia pomaga ustanowić bezpośrednie połączenie 
pomiędzy poleceniem zawartym w technologii algorytmicznej, hierarchią 
korporacyjną i pracownikami. 

Zrównoważony	rozwój	i	dobrostan	w	pracy	

Tak zwana polityka dobrobytu przedsiębiorstw stanowi jedną z najważniejszych 
najnowszych innowacji w negocjacjach zbiorowych. Przepisy podatkowe 
sprzyjają umowom, które regulują przekształcanie zysków z wydajności 
firmy w niepieniężne dobra i usługi. Ogólnie rzecz biorąc, mają one na celu 
poprawę dobrostanu pracowników poprzez zapewnienie udogodnień dla ich 
zdrowia, aktywności sportowej i równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym. 

Oprócz oszczędności dla firm, narzędzia te prowadzą do polepszenia 
dobrostanu produktywności i zindywidualizowania wynagrodzenia. Jako że 
pracownik przyłącza się do organizacji na zasadzie własnej i dobrowolnej, 
rola partycypacji przedstawicielskiej jest znacznie ograniczona na rzecz form 
bardziej bezpośrednich. 

Partycypacja	bezpośrednia	i	jakość	pracy:	dowody.

Partycypacja bezpośrednia jako taka rzadko pojawia się w tekstach układów 
zbiorowych, także tych na poziomie przedsiębiorstwa. Ze względu na swoją 
nieformalną naturę, rzadko poświęca się jej osobną uwagę w układach. 
Instrumenty takie jak skrzynki na sugestie, audyty i praca zespołowa zwykle 
podlegają organizacyjnym decyzjom zarządu, które mogą być po prostu 
konsultowane z przedstawicielami pracowników w komitetach wspólnej 
organizacji pracy. 

Raporty ilościowe i analizy jakościowe są wykazują zbieżne tendencje w 
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podkreślaniu, że prawo do informacji i konsultacji stanowi najbardziej 
rozpowszechnioną formę zaangażowania i jest również uznawane w 
układach zdecentralizowanych. Badania przeprowadzone przez FDV-CGIL 
na podstawie próby około 1700 tekstów podpisanych w ciągu ostatnich 
trzech lat pokazują, że 43% układów zawiera postanowienia dotyczące 
zaangażowania i partycypacji. Bezpośrednie zaangażowanie występuje w: 

• 1% tych tekstów, 
• 1,2% w przypadku wprowadzania nowych technologii, 
• 1% systemów jakości,  
• 0,3% za pracę zespołową. 

Jednak niektóre studia przypadków są bardziej zachęcające.  Są to zazwyczaj 
najlepsze praktyki stosowane w średnich i dużych oraz stosunkowo dobrze 
znanych firmach, szczególnie skupiających się na rynkach globalnych i 
innowacjach produktowych. Na przykład badania nad bankowością pokazują 
wybór form partycypacji, zarówno przedstawicielskich, jak i bezpośrednich, 
zwłaszcza pracę zespołową.

Z badania jakości pracy, przeprowadzonego przez Narodowy Instytut Analiz 
Polityk Publicznych, wynika, że 26,8% próby lokalnych przedsiębiorstw stosuje 
praktyki partycypacji organizacyjnej i: 

• 94,9% przewiduje regularne spotkania kierownictwa z pracownikami 
• 78,4% rozważa podział niektórych decyzji
• 69,9% zapewnia inicjatywy szkoleniowe. 

Najbardziej zaangażowane są firmy zatrudniające ponad 250 pracowników 
(42%). Z badania wynika, że przyjęcie partycypacyjnych praktyk 
organizacyjnych przynosi korzyści zarówno pracownikom (wyższa jakość 
pracy), jak i pracodawcom (lepsze wyniki), zwłaszcza w połączeniu z 
procesami innowacji technologicznych.

Polska

Prace prowadzone w ramach pierwszego Projektu DIRECT wskazują, że 
zakres partycypacji pracowniczej lub robotniczej poszerza się, choć nadal 
istnieje wiele barier. Bariery te mogą mieć charakter kulturowy, co oznacza, 
że trudno je usunąć ze względu na ich pochodzenie z zakorzenionych modeli 
relacji społecznych rozwijanych przez wiele lat. Inne bariery wynikają z 
odgórnych form zarządzania, stopnia docenienia współdecydowania oraz 
poziomu głosu, jaki mają pracownicy. 

Bezpośrednia partycypacja wydaje się być coraz częściej stosowana w 
niektórych sektorach i typach przedsiębiorstw, zwłaszcza tych, które są 
uzależnione od zaawansowanych technologii. Partycypacja jako element 
zarządzania jest coraz częściej postrzegana jako czynnik zwiększający 
poziom konkurencyjności przedsiębiorstw, źródło innowacji i lepszego 
wykorzystania kapitału ludzkiego. Badania wykazały również, że pracownicy, 
zwłaszcza najmłodsze pokolenie, oczekują pozostawienia im pewnej swobody 
w wykonywaniu pracy oraz okazania im szacunku jako równouprawnionym 
pracownikom. 

Podczas gdy ustawodawstwo w Polsce zinstytucjonalizowało przedstawicielskie 
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formy partycypacji pracowników, takie jak rady pracownicze czy związki 
zawodowe, władze nigdy nie stworzyły ram prawnych dla bezpośrednich 
form partycypacji.  Jednak szeroko rozumiane polskie społeczeństwo nigdy 
nie wywierało większego nacisku na rząd w celu wprowadzenia odpowiednich 
regulacji.  Partycypacja bezpośrednia nie jest tematem, który w Polsce 
przyciąga uwagę ze względu na istniejącą dominującą kulturę ekonomiczną.  
Tak więc partycypacja pracownicza nie zajmuje wysokiego miejsca w 
agendzie publicznej.  

Z drugiej strony, istnieją naciski na rzecz ogólnego interesu sprzyjającego 
partycypacji, zarówno w rzeczywistości, jak i w teorii. Instytucje UE, w tym 
Komisja, konsekwentnie opowiadały się za jej znaczeniem. Jednak w Polsce 
miało to niewielki wpływ na zdolność do wprowadzania propozycji w życie, 
co jest nieco paradoksalne, biorąc pod uwagę utrzymujący się wysoki poziom 
poparcia dla członkostwa w UE.

Przy wsparciu funduszy unijnych niektóre związki zawodowe i organizacje 
pracodawców mogły realizować pewne projekty związane z tą koncepcją 
zarządzania. W pewnym stopniu promują one dialog i wspólne działania na 
poziomie przedsiębiorstwa pomiędzy kadrą zarządzającą a pracownikami. 
Przykładem może być projekt prowadzony wspólnie przez organizacje 
pracodawców (Business Centre Club) i związki zawodowe (Forum Związków 
Zawodowych), w ramach którego badano stan partycypacji pracowniczej 
oraz kultury organizacyjne firm. Trudno jednak ocenić, jaki wpływ tego typu 
działania miały na praktyki zarządzania, a zwłaszcza na skalę partycypacji 
jako takiej. 

W dalszym ciągu jednak istnieje wiele przeszkód dla wzrostu partycypacji 
bezpośredniej. Kluczowym aspektem wydaje się być postrzeganie przez 
właścicieli charakteru własności prywatnej lub własności w gospodarce (lub 
przedsiębiorstwie).  Chodzi o to, w jakim stopniu uznaje się, że właściciele 
mają prawo do sprawowania całkowitej kontroli nad aktywami swoich 
przedsiębiorstw, a tym samym w jakim stopniu można ograniczyć prawa 
innych osób, jeśli chodzi o korzyści płynące z działalności związanej z 
pojęciem „własności”. 

Kwestia ta jest kluczowa dla „prawa własności” i daje podstawę do 
postrzeganego prawa do podejmowania nieskrępowanych decyzji o tym, 
jak praca w przedsiębiorstwie jest rzeczywiście wykonywana.  Takie decyzje 
wykluczałyby jakiekolwiek zaangażowanie pracowników w politykę lub 
praktyki wykorzystujące „aktywa” przedsiębiorstwa, niezależnie od ich formy. 

Istniejąca kultura miejsca pracy odzwierciedla postrzeganie tych praw 
własności wśród właścicieli, kadry kierowniczej, a nawet pracowników. Według 
badań przeprowadzonych w 2016 r., tylko 11,2% pracowników w wieku od 
18 do 30 lat, którzy po prostu „wykonują” rutynowe zadania, zdecydowanie 
uważało, że powinni mieć jakiś wpływ na zarządzanie firmami, w których 
są zatrudnieni, choć kolejne 35,7% uważało, że raczej	tak. Wyniki te mocno 
kontrastują z wynikami innych młodych ludzi, na przykład w Niemczech, 
gdzie 40% badanych uważa, że zdecydowanie prawdziwe jest przekonanie, 
że pracownicy powinni mieć wpływ na zarządzanie własną firmą, a 34,4% – 
że raczej	tak.
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Badania ilościowe mogą przynieść jedynie niejednoznaczne wyniki, jeśli 
chodzi o skalę, na jaką praktykowana jest partycypacja. Największe 
badanie zostało przeprowadzone w 2011 r. na próbie 254 przedsiębiorstw.  
Jednocześnie autorzy dokonali porównań wyników z badania polskiego i 
w dziesięciu innych krajach członkowskich Unii Europejskiej. We wszystkich 
badanych sektorach biznesu partycypacja była praktykowana w co 
najmniej jednej z sześciu różnych możliwych do zidentyfikowania form w 
79,9% przedsiębiorstw, w porównaniu z 82% przedsiębiorstw w sektorze 
prywatnym i publicznym we wszystkich badanych państwach członkowskich 
Unii Europejskiej. Współautor badania wskazał, że partycypacja była dość 
powszechna, choć o ograniczonej intensywności. Zakłady pracy stosowały 
na ogół tylko dwie formy partycypacji w tym samym czasie, a tylko 7% 
realizowało partycypację we wszystkich jej formach.

Partycypacja jest częściej praktykowana w sektorze usług niż w przemyśle, 
a w budownictwie jej poziom jest szczególnie niski. Najczęściej występuje w 
następujących sektorach: 

• handel (85%), 
• instytucje sektora publicznego (zdrowie i opieka społeczna, 86,4%), 
• przedsiębiorstwa użyteczności publicznej (85,7%),
• bankowość i ubezpieczenia (85,7%). 

Partycypacja była najliczniejsza wśród podmiotów gospodarczych 
zatrudniających od 200 do 499 pracowników, a największy poziom (70,6%) 
osiągnęła w podmiotach zatrudniających powyżej 500 osób. Nie stwierdzono, 
aby formy własności korelowały ze skalą partycypacji pracowniczej. 

Aktywność partycypacyjna najczęściej występowała wśród pracowników 
pełniących funkcje techniczne, w mniejszym stopniu angażowali się 
pracownicy operacyjni (zatrudnieni przy produkcji, dystrybucji, transporcie 
i magazynowaniu). Pracowników angażujących się w partycypację 
zdecydowanie częściej werbowano do działań złożonych. Osoby zatrudnione 
do wykonywania bardziej rutynowych i powtarzalnych zadań uczestniczyły 
w bardziej ograniczonym stopniu. Partycypacja była również bardziej 
rozpowszechniona w organizacjach, w których wymaga się bardziej 
precyzyjnych umiejętności i kwalifikacji. Największą popularnością spośród 
sześciu form uczestnictwa cieszyło się indywidualne	delegowanie zadań, a 
następnie indywidualne	konsultacje.	

Z innego badania wynika, że rzeczywisty poziom partycypacji pozostaje niski, 
co potwierdzają korzyści ekonomiczne. Zauważono, że:

...	 wielu	 przedsiębiorców	 przyznaje,	 że	 woli	 scentralizowany	 system	
zarządzania,	ponieważ	w	 ich	odczuciu	podejmowanie	decyzji	 jest	domeną	
kierownika,	a	nie	pracownika.	

Jednak stopień, w jakim partycypacja jest realizowana w Polsce, może być 
postrzegany jako niewystarczający w porównaniu z poziomem w takich 
krajach jak USA, Japonia czy kraje Europy Zachodniej: 

Wydaje	się,	że	pracodawcy	nadal	nie	traktują	swoich	pracowników	tak,	jakby	
byli	źródłem	pomysłów,	które	potencjalnie	mogą	poprawić	wyniki	finansowe	
działalności	firm. 
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Inna seria badań pod hasłem Pracujący	Polacy	 również dostarcza danych 
na temat poziomu partycypacji.  Odnoszą się one do partycypacji w formie 
spotkań informacyjnych i konsultacji z pracownikami, a także do wpływu, 
jaki pracownicy mogą wywierać na podejmowane przez firmy decyzje. 
Około 55% pracowników potwierdza, że firmy, w których pracują, organizują 
spotkania, podczas których można zadawać pytania i zgłaszać propozycje. 
75% pracowników deklaruje, że bierze udział w szeroko rozumianych 
konsultacjach na poziomie miejsca pracy, choć przyznaje, że dotyczą one 
głównie spraw o „mniejszym”, a nie „większym” znaczeniu.   W większym 
stopniu dotyczy to przedsiębiorstw państwowych lub z udziałem kapitału 
zagranicznego niż sektora prywatnego: 

• 46% pracowników twierdzi, że ma wpływ na decyzje dotyczące ich 
stanowisk i miejsc pracy, 
• 64% uważa, że ich firmy popierają wolność, oryginalność i innowacyjność,
• 76% uważa, że ich miejsce pracy charakteryzuje się podporządkowaniem 
i wymogiem dokładnego wykonywania poleceń, przy czym w największych 
przedsiębiorstwach twierdzi tak 90% respondentów. 

Jak zauważają autorzy, powyższe formy bezpośredniej partycypacji bardziej 
zapobiegają monotonii i nudzie w pracy niż pozwalają na prawdziwe 
współdecydowanie. Niektóre firmy stosują metody „urozmaicenia” pracy, 
które oznaczają przekazanie pracownikom prawa do planowania i kierowania 
wykonywanymi przez nich zadaniami, co wiąże się również z podniesieniem 
poziomu odpowiedzialności. 

Wnioski z dwóch badań nad partycypacją bezpośrednią przedstawiono w 
tabeli 1:

Tabela 1: Formy partycypacji bezpośredniej w Polsce

Forma partycypacji Odsetek 
firm, które je 
stosują 

Regularne spotkania pracowników z ich bezpośrednimi 
przełożonymi

63,9

Zwiększenie zakresu zadań 51,8

Rotacja zadań na zajmowanym stanowisku 50,6

Zespoły rozwiązujące problemy 39,8

Grupy projektowe 38,6

Urozmaicenie pracy 36,1

Sprawdzanie opinii pracowników 21,7

Grupy autonomiczne 8,4

Koła jakości 3,6

Źródło: Pałubska (2013: 164)

Warto również przytoczyć międzynarodowe badania zawarte w Raporcie	
o	 zatrudnieniu	 OECD	 z 2017  r., które odnoszą się do jakości współpracy 
odzwierciedlonej w relacjach pracownik-pracodawca. Sytuację tą ocenili 
seniorzy	biznesu; Polska znalazła się na 31 miejscu spośród 38 krajów.  Dalsze 
badania potwierdzają wniosek, że pracownicy nie są gotowi lub nie chcą 
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zajmować się sprawami swoich przedsiębiorstw, a polscy kierownicy i tak nie 
są zbyt chętni do przyznawania im uprawnień do współdecydowania. 

W trzecim	 europejskim	 badaniu	 przedsiębiorstw przeprowadzonym przez 
Eurofound w 2013 r. stwierdzono, że w polskich firmach i organizacjach do-
minuje niższy poziom intensywności uczestnictwa (konsultacji), zwłaszcza w 
porównaniu z sytuacją w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. 
Tylko Włochy i Portugalia mają niższy poziom partycypacji najbardziej za-
awansowanego typu (delegacja).  W ten pierwszy sposób angażuje się około 
30% firm i organizacji. Z kolei sytuacja w Szwecji i w Czechach wygląda zu-
pełnie inaczej: zaangażowanie wynosi odpowiednio 80% i prawie 60%.

W innym badaniu przeprowadzonym przez Eurofound, opublikowanym w 
2020 r. (na podstawie badań przeprowadzonych w 2015 r.), również odno-
towano stosunkowo słabe wyniki, a w przypadku Polski stwierdzono, że pra-
wie 40% pracowników jest zatrudnionych w organizacjach, w których poziom 
zaangażowania jest niski, podczas gdy kolejne 20% pracuje w przedsiębior-
stwach o wysokim poziomie zaangażowania.

Janusz Hryniewicz sugeruje, że brak zainteresowania lub gotowości do 
zaangażowania się może być odzwierciedleniem doświadczeń z autorytarnym 
stylem zarządzania. Rzeczywiście, dotyczy to 17-18% kierowników.  Nie jest 
to jednak jedyna przyczyna braku gotowości i może dotyczyć tylko niewielkiej 
grupy pracowników. Badania nie wykazały bezpośredniego, statystycznie 
istotnego związku pomiędzy doświadczeniem z danym stylem zarządzania a 
gotowością do odgrywania aktywnej roli w podejmowaniu decyzji. 

Stanowisko	partnerów	społecznych

Trudno jest przedstawić dokładną analizę stanowisk przyjętych przez 
związki i pracodawców w kwestii partycypacji. Tym bardziej, że brakuje 
sformalizowanych stanowisk, takich jak deklaracje czy publikacje. Kwestie 
partycypacji nie są przedmiotem układów zbiorowych. 

Wprowadzenie partycypacji w praktyce zależy od rozwiązań przyjętych w 
danym miejscu pracy uwzględniających kulturę organizacyjną i dominujące 
style zarządzania. Z drugiej strony, partnerzy społeczni zazwyczaj reagują 
pozytywnie na słowo „partycypacja”, ponieważ kojarzą je z wpływem ich 
organizacji na działania w miejscu pracy. 

Postrzeganie partycypacji zależy, przynajmniej częściowo, od możliwości 
wynegocjowania pewnych barier, które utrudniają jej wprowadzenie w 
życie. Działacze związkowi są skłonni wskazywać na kierowników średniego 
szczebla jako na osoby regularnie blokujące partycypację, a ich brak chęci 
odzwierciedla obawy o utratę stanowiska lub prestiżu. Wydaje się, że istnieje 
obawa, iż oczekiwania podwładnych (na przykład w zakresie wyższych 
zarobków i awansów) mogą szybko „wymknąć się spod kontroli”. 

Z kolei przedstawiciele organizacji pracodawców wydają się być pod 
wpływem publikacji z dziedziny zarządzania, które podkreślają znaczenie 
kierowników w prowadzeniu polityki włączania pracowników, delegowania 
zadań itp. Są oni również świadomi ograniczeń kulturowych, które mogą 
utrudnić lub nawet uniemożliwić wdrożenie partycypacji w praktyce.
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Hiszpania

Era demokratyczna, która rozpoczęła się w Hiszpanii po śmierci Franco w 
1975  r., przyniosła cały zestaw praw i wolności w różnych dziedzinach, w 
tym udział w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym, który stanowi 
główny temat nowego obywatelstwa. Hiszpański model partycypacji 
pracowniczej opiera się na zbiorowej reprezentacji interesów, uznawanej 
na różnych poziomach regulacji: w prawie konstytucyjnym, prawie pracy, 
ustawach o układach zbiorowych, a nawet w ustawach o zapobieganiu ryzyku 
zawodowemu. Poniżej przedstawiamy kluczowe elementy, przestrzenie i 
treści związane z bezpośrednim uczestnictwem pracowników w ramach 
hiszpańskiego modelu partycypacji.

Ramy	konstytucyjne	i	prawo	pracy	

Konstytucyjne ramy ustanawiają, że:

władze	publiczne	skutecznie	wspierają	różne	formy	partycypacji	w	spółkach	
i	 zachęcają	do	 tworzenia	spółdzielni	 za	pomocą	odpowiednich	przepisów.	
Ustanawiają	 one	 również	 środki	 ułatwiające	 pracownikom	 dostęp	 do	
własności	środków	produkcji 

Podobnie jak w innych krajach europejskich, partycypacja pracownicza 
jest związana z reprezentowaniem interesów w systemie stosunków pracy, 
opartym na konflikcie i kompromisie między kierownictwem a pracownikami. 
Prawo pracy nie ogranicza istnienia różnych form partycypacji, ponieważ 
każda z nich zawiera w sobie potencjał współpracy i konfliktu.

Hiszpański model reprezentacji jest dwukierunkowy i opiera się na 
reprezentacji jednostkowej (rady zakładowe i delegaci) oraz reprezentacji 
związkowej (sekcje związkowe i delegaci). W przeciwieństwie do innych, 
w których występuje zróżnicowanie funkcji, model hiszpański przyjmuje 
mieszaną formułę legitymizacji w negocjacjach zbiorowych. Uznaje zatem, 
że: 

...legitymacja	 do	 negocjowania	 porozumień	 zakładowych	 lub	 porozumień	
niższego	szczebla	jest	wspólna	dla	rad	zakładowych	i	związków	zawodowych,	
chociaż	 te	 pierwsze	 mają	 preferencyjną	 legitymację,	 gdy	 porozumienie	
dotyczy	wszystkich	pracowników	przedsiębiorstwa.

Obie formy reprezentacji mają podobne uprawnienia (zgodnie z Konwencją 
MOP nr 135 o przedstawicielach pracowników z 1971  r.). Reprezentanci 
jednostkowi (rady zakładowe i delegaci pracowników) mają prawo 
do negocjowania, informowania lub konsultowania, monitorowania i 
kontrolowania, a także inne uprawnienia (art.  64 Statutu Pracowników). 
Przedstawiciele związków zawodowych (delegaci związkowi) mają prawo 
do otrzymania tych samych informacji i dokumentacji, które zakład pracy 
przekazuje przedstawicielom jednostkowym w zakładach zatrudniających 
ponad 250 pracowników. Mają również prawo do uczestniczenia – i zabierania 
głosu, ale nie do głosowania – w posiedzeniach komisji zakładowych i 
organów wewnętrznych w sprawach takich jak bezpieczeństwo i higiena 
pracy oraz do konsultacji z przedsiębiorstwem przed przyjęciem środków 
zbiorowych (art. 10.3 ustawy o wolności związkowej).
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Aby zrozumieć zakres bezpośredniej partycypacji pracowników w 
hiszpańskich ramach prawnych, należy najpierw zrozumieć poziomy lub 
stopnie partycypacji, które są uznawane. Zgodnie z prawem istnieją dwa 
główne poziomy partycypacji:

a) poziom	 informacyjny	 i	 konsultacyjny, na którym dzieli się 
informacjami i zadaje pytania (z większą lub mniejszą 
intensywnością);

b) poziom	uczestnictwa	w	organach	decyzyjnych,	monitorujących	i	
kontrolnych	spółki,	zgodny z ramami europejskimi.

Poziomy	partycypacji	pracowników

Informacja i konsultacja wymagają, aby pracodawca i przedstawiciele 
pracowników działali „w duchu współpracy” biorąc „pod uwagę interesy 
zarówno przedsiębiorstwa, jak i pracowników” (art. 64.1 Statutu Pracowników). 
Nie dotyczy to sytuacji, w których przedstawiciele pracowników bronią ich 
interesów, na przykład w takich sprawach jak wypłata wynagrodzenia, 
wypłata świadczeń socjalnych (art. 29.4) lub wypowiedzenie	umowy	o	pracę	
z	 podaniem	 przyczyny (art.  52). Jak już wspomniano, niektóre z praw do 
informacji i konsultacji są związane z prawem do reprezentacji w zakresie 
negocjacji zbiorowych i działalności związkowej, inne zaś wchodzą w zakres 
praw partycypacji. 

Prawodawstwo określiło tę partycypację w spółce poprzez uznanie szeregu 
praw do informacji i konsultacji, które są rozdzielone pomiędzy różne organy 
przedstawicielskie, które w ten czy inny sposób przejmują uprawnienia do 
dostarczania informacji, aktywnie lub pasywnie. W przypadku pasywnego 
ujawniania informacji organ przedstawicielski staje się jedynie odbiorcą 
informacji, np. na temat: 

• ekonomicznych i finansowych aspektów działalności spółki, 
• zatrudniania, 
• uprawnień dyscyplinarnych i ciężkich przewinień, 
• absencji, 
• zapobiegania ryzyku zawodowemu, 
• wypłaty wynagrodzeń, 
• świadczeń socjalnych, 
• mobilności funkcjonalnej i geograficznej, 
• zmian warunków pracy, 
• transferów biznesowych, 
• okresów konsultacji,
• zwolnień grupowych.

Aktywne ujawnianie informacji obejmuje zebrania i spotkania z pracownikami. 
W przypadku ujawniania informacji i konsultacji można określić różne poziomy 
partycypacji. Na jednym poziomie mamy do czynienia z przekazywaniem 
informacji przez pracodawcę przedstawicielowi (przedstawicielom) 
pracowników, który może przygotować raport przed podjęciem określonych 
decyzji przez pracodawcę. Raport taki może dotyczyć: 

a) organizacji pracy w firmie: restrukturyzacji siły roboczej, redukcji 
godzin pracy, zmian w wyposażeniu, planów szkolenia zawodowego, 
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ustanowienia systemów premii i zachęt oraz oceny wyników, systemów 
organizacji i nadzoru pracy; roszczeń sądowych (jurysdykcyjnych) w 
sprawach dotyczących przeszeregowania zawodowego;  

b) zmiany statusu prawnego spółki. 

W żadnym wypadku nie ma możliwości zawetowania decyzji spółki, które 
obowiązują nawet w przypadku braku układu.

Drugi poziom obejmuje partycypację w organach decyzyjnych 
przedsiębiorstwa w przypadkach, w których wymagany jest wyższy stopień 
partycypacji, zgodnie z ustawą o zapobieganiu ryzyku zawodowemu (Ley	
de	 Prevención	 de	 Riesgos	 Laborales, LPRL). W systemie prawnym uznaje 
się prawo do konsultacji przed podjęciem decyzji, które mają wpływ na 
planowanie i organizację pracy oraz wprowadzanie nowych technologii 
pod kątem ich wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. W tego 
typu konsultacjach stopień partycypacji jest większy, ponieważ w systemie 
prawnym uznaje się prawo pracowników do współpracy z kierownictwem w 
celu poprawy środków zapobiegających ryzyku zawodowemu. 

W związku z tym pracownicy mają prawo do partycypacji w sprawach 
przedsiębiorstwa dotyczących zapobiegania ryzyku zawodowemu (art.  34 
LPRL), co różni się od prawa do konsultacji (art.  33 LPRL). Prawo stanowi, 
że pracownicy mogą partycypować w opracowywaniu, wdrażaniu i ocenie 
planów i programów zapobiegania ryzyku w przedsiębiorstwie. Mogą również 
promować inicjatywy mające na celu wprowadzenie metod i procedur 
skutecznego zapobiegania ryzyku, przedstawiając przedsiębiorstwu 
propozycje dotyczące poprawy warunków lub usunięcia uchybień (art. 39, 
LPRL). Należy się z nimi konsultować również w przypadku innych działań, 
które mogą mieć istotny wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników 
(np. szkolenia).

Podsumowując, można wyróżnić dwie podstawowe formy partycypacji 
indywidualnej i grupowej: konsultacje, kiedy to kierownictwo zachęca 
pracowników do wyrażania swoich opinii na temat różnych kwestii związanych 
z pracą, ale zastrzega sobie prawo do podejmowania ostatecznych 
decyzji; oraz delegowanie, kiedy to pracownicy mają większą swobodę i 
odpowiedzialność w organizowaniu i wykonywaniu swojej pracy.

Obszary	partycypacji	bezpośredniej	

Hiszpańskie stosunki pracy pozwalają na rozwój nowych form partycypacji w 
ramach negocjacji zbiorowych. Obejmują one udział w pewnych obszarach, 
które podnoszą poziom zaangażowania pracowników w przedsiębiorstwie, 
wspieranie uczestnictwa poprzez wspólne komisje lub dostęp pracowników 
do organów zarządzających przedsiębiorstwem. W większości przypadków 
prawa pracowników do partycypacji w przedsiębiorstwie są realizowane 
poprzez ich organy przedstawicielskie.

Prawo pracowników do partycypacji w zakładowym planie zapobiegania 
ryzyku zawodowemu zawarto w ustawie o zapobieganiu ryzyku zawodowemu 
(LPRL) z 1995 r. Jedną z podstawowych zasad działań zapobiegawczych jest 
to, że pracownicy mają prawo do partycypacji w	ramach	wszystkich	spraw	
mających	wpływ	na	bezpieczeństwo	i	zdrowie	w	miejscu	pracy. Pracownicy 
mają prawo zgłaszać pracodawcy oraz organom uczestniczącym i 
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przedstawicielskim propozycje dotyczące sposobów poprawy poziomu 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy (art. 18.2 LPRL).

Tutaj prawa partycypacji pracowniczej są dwutorowe (art.  34 LPRL). Z 
jednej strony poszczególni pracownicy mają prawo do partycypacji we 
wszystkich sprawach związanych z zapobieganiem ryzyku w miejscu pracy, 
a z drugiej strony istnieje wymiar zbiorowy, który gwarantuje partycypację 
pracowników poprzez ich przedstawicieli. Celem tego podwójnego wymiaru 
jest uwzględnienie przedsiębiorstw o różnej wielkości. Bezpośrednia i 
indywidualna partycypacja pracowników ma szersze zastosowanie w małych 
przedsiębiorstwach (do sześciu pracowników), natomiast partycypacja 
pośrednia, zbiorowa i przedstawicielska jest bardziej odpowiednia dla 
większych przedsiębiorstw (ponad dziesięć pracowników).

Pracownicy mają również prawo do konsultacji i bezpośredniej partycypacji 
w sprawach związanych z zapobieganiem ryzyku, bez uszczerbku dla 
ustanowienia systemu partycypacji poprzez przedstawicieli związków 
zawodowych i innych wyspecjalizowanych organów. Prawo pracowników 
do bezpośrednich konsultacji jest jednym z niewielu przypadków, w których 
prawo pracy reguluje bezpośrednią partycypację pracowników. LPRL nie 
określa jednak żadnych zasad dotyczących tej bezpośredniej procedury 
konsultacji, która może być zatem realizowana na wiele różnych sposobów. 
Zgromadzenie jest jednym z nich, ale nie jedynym. Celem konsultacji 
bezpośrednich nie jest wyrobienie przez pracowników opinii większości, ale 
umożliwienie im wyrażenia swoich poglądów i wpłynięcia na proces decyzyjny 
pracodawcy. 
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Rozdział 4
Zmiana technologii poprzez partycypację bezpośrednią: 
doświadczenia i dobre praktyki – przykłady z sześciu krajów 
partnerskich

W europejskich miejscach pracy zastosowano i wykorzystuje się wiele form 
nowych technologii, a wiele badań dotyczyło ich wpływu na życie zawodo-
we europejskich pracowników. Jednak na potrzeby tego projektu DIRECT 2 
definicja nowej technologii pochodzi z definicji stosowanej przez Europejską 
Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) i skupia się 
na tych technologiach, które mają wpływ na organizację pracy, praktyki i 
miejsca pracy oraz na bezpieczeństwo zatrudnienia we wszystkich sektorach 
produkcji i usług – automatyzacji i cyfryzacji	(zob. rozdział 1).	

Jak przedstawiono w rozdziale 1, automatyzacja	 jest definiowana jako za-
stąpienie	pracy	człowieka	pracą	maszyny, a digitalizacja	jako przekształce-
nie	fizycznych	obiektów	i	dokumentów	w	bity	 i	odwrotnie.	Bity	w tym przy-
padku odnoszą się do najmniejszej jednostki informacji cyfrowej (lub danych) 
w komputerze, które mają wartość ekonomiczną i są przeznaczone do prze-
chowywania danych i wykonywania instrukcji.

Istnieje również trzeci wymiar technologii – technologia	platformowa – któ-
ra polega na wykorzystaniu algorytmów cyfrowych do organizowania transakcji gospodar-
czych, takich jak usługi dostawcze, wynajem wakacji czy formy usług taksówkowych. Na 
potrzeby tego projektu nie badano tej trzeciej formy nowej technologii. 

Według badań z serii Digital	Age przeprowadzonych przez Eurofound, głów-
ne bariery we wprowadzaniu nowych technologii dotyczą głównie automa-
tyki i robotyki w sektorach przemysłowych i wytwórczych. Jednak zarówno w 
sektorze usług, jak i wytwórczym technologie automatyzacji mogą powodo-
wać utratę miejsc pracy, ale także ich tworzenie, niekoniecznie z udziałem 
tej samej siły roboczej. 

W przemyśle wytwórczym nowe technologie mogą doprowadzić do wyelimi-
nowania zadań ręcznych i zastąpienia ich zadaniami związanymi z monito-
rowaniem i kontrolą maszyn (...), co	spowoduje	zapotrzebowanie	na	wyspe-
cjalizowanych	pracowników	o	wysokich	kwalifikacjach	cyfrowych,	takich	jak	
inżynierowie	mechatronicy	i	naukowcy	zajmujący	się	danymi. 

W sektorach usługowych od wielu dziesięcioleci zadania zawodowe odcho-
dzą od wkładu „intelektualnego” i „dokumentacji papierowej” na rzecz cy-
frowego przechowywania informacji, a co za tym idzie, świadczenia większej 
ilości usług dla społeczeństwa drogą elektroniczną. 

Ostatnia	analiza	zmian	w	zadaniach	zawodowych	w	ciągu	ostatnich	20	lat	
pokazuje,	że	w	sektorach	takich	jak	pośrednictwo	finansowe,	nieruchomości,	
wynajem	 i	 prowadzenie	 działalności	 gospodarczej	 oraz	 administracja	 pu-
bliczna	odnotowano	znaczący	i	konsekwentny	spadek	liczby	zadań	wymaga-
jących	zewnętrznej	interakcji	społecznej	(z	klientami).

Zmiany te mają wpływ na stosunek pracy oraz na dialog społeczny poprzez 
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możliwość powstania luki między pracownikami wysoko wykwalifikowanymi a 
tymi, którzy nie posiadają umiejętności niezbędnych do nadążenia za zmie-
niającymi się wymaganiami nowego, cyfrowego rynku pracy. Kwestią sporną 
może być również to, jak rozdzielić między pracowników i przedsiębiorstwo 
oczekiwany wzrost wydajności, będący efektem zastosowania nowych tech-
nologii. 

Poza inwestycjami w technologiczny „sprzęt” i „oprogramowanie” jest to 
wyzwanie dla tradycyjnych miejsc pracy, kultury miejsca pracy i warunków 
pracy. Porozumienie w sprawie szkoleń i inwestowanie w nie, aby zapewnić 
obecnym pracownikom umiejętność dostosowania się do nowej organizacji 
pracy, co będzie niezbędne do uzasadnienia inwestycji.  Kolejnym ważnym 
powodem podawanym za przejściem do większej automatyzacji w przed-
siębiorstwach produkcyjnych jest ograniczenie, a w miarę możliwości wyeli-
minowanie wypadków przy pracy oraz poprawa bezpieczeństwa i zdrowia 
pracowników.

W obliczu tych wyzwań stojących przed gospodarką UE, jak przedsiębiorstwa 
uczestniczące w dwunastu studiach przypadku projektu DIRECT 2 radzą so-
bie ze zmianami w miejscu pracy wynikającymi z digitalizacji i automatyzacji 
miejsc pracy?

Szacuje się, że w tych dwunastu przedsiębiorstwach pracuje około 23 000 
osób.

Przedsiębiorstwa produkcyjne

Spośród dwunastu studiów przypadku sześć można określić jako przedsię-
biorstwa „produkcyjne” w sektorze obróbki metali, AGD i farb oraz w sektorze 
produkcji związanej z ochroną zdrowia – farmaceutyki, chemikalia i urządze-
nia medyczne. Wszystkie te przedsiębiorstwa wprowadziły w ostatnich latach 
automatyzację. 

Jeśli chodzi o pierwszą grupę, we Włoszech firma Electrolux, która produkuje 
sprzęt AGD i RTV, ma tradycję uczestnictwa w swoich zakładach, w tym 
partycypacji bezpośredniej. Firma zatrudnia około 5  000 pracowników w 
pięciu głównych zakładach. W ramach projektu przeprowadzono wywiady 
z niektórymi urzędnikami krajowymi i regionalnymi odpowiedzialnymi 
za grupę, a także zorganizowano warsztaty, w których uczestniczyło 
kierownictwo i niektórzy przedstawiciele pracowników zakładu Lombard 
w Solaro. Ten sektor produkcji tradycyjnie opierał się na linii montażowej i 
koncentrował się na wykonywaniu przez pracowników powtarzalnych zadań, 
co często prowadziło do urazów i nadwyrężeń mięśni. W ostatnich latach 
nastąpiło upowszechnienie się robotyki i zautomatyzowanych systemów 
produkcyjnych, co doprowadziło do poprawy warunków pracy i zmniejszenia 
presji na pracowników linii montażowych. 

Przedsiębiorstwo obecnie deleguje kontrolę nad:

• bezpieczeństwem;
• jakością;
• awariami;
• procesem kontroli, w tym rozpoznawanie i zgłaszanie „nieprawidłowych” 
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warunków;
• wewnętrznymi audytami w celu weryfikacji warunków i konserwacji;

stanowisk pracy lub obszarów roboczych.

W Suseganie przedsiębiorstwo inwestuje 130 milionów euro w nową, zau-
tomatyzowaną linię montażową, która – jak się szacuje – zmniejszy liczbę 
zadań wykonywanych przez pracowników o 51%. Aby obsługiwać tę nową 
linię montażową, pracownicy otrzymają tablety elektroniczne, które pomogą 
im w obsłudze tej nowej technologii, np. w komunikacji z robotami i kolegami 
ze zmiany. Instalacja nowej półautomatycznej linii montażowej zabezpieczy 
miejsca pracy dla 1 500 obecnych pracowników. 

Grupa Stellantis w Polsce (powstała z połączenia Grupy FCA i Grupy Peu-
geot) to grupa produkująca samochody, która powstała z połączenia firm 
Fiat i Chrysler, ale obecnie obejmuje swoim zasięgiem wiele marek samo-
chodowych. W 1992 r. polska Grupa Fiat, która działała na licencji od 1965 r., 
została sprywatyzowana. Ta państwowa spółka w momencie prywatyzacji 
zatrudniała 16 000 pracowników, ale w ciągu dziesięciu lat ich liczba spadła 
do 3 000.

W ramach Grupy	FCA	Poland działają obecnie trzy główne zakłady, w tym 
zakład w Tychach, gdzie odbywa się montaż samochodów. W 2002 r. wpro-
wadzono 800 robotów na nową zautomatyzowaną linię montażową do pro-
dukcji nowej serii samochodów – Pandy. Celem tej automatyzacji było „uwol-
nienie” pracowników od konieczności wykonywania ręcznego montażu, ale 
pozostali oni odpowiedzialni za monitorowanie zautomatyzowanego mon-
tażu. Na przykład, spawanie ręczne (2500 spawów na podwozie) zostało wy-
eliminowane dzięki wprowadzeniu spawania precyzyjnego przez roboty, bez 
możliwości popełnienia „błędu ludzkiego”. 

Podobny całkowicie zautomatyzowany proces wprowadzono w lakierni i na 
produkcji przy montażu ciężkich części, takich jak montaż foteli i przykręca-
nie kół. W sumie ponad 2 000 pracowników w tych trzech obszarach przeszło 
proces automatyzacji, ale przeniesiono ich do innych zadań, więc nie doszło 
do utraty miejsc pracy. Wprowadzono również szereg innych technologii, ta-
kich jak druk 3D do produkcji i obróbki „czopów” osi oraz produkcji silników 
samochodowych.

Te nowe technologie zostały wprowadzone we współpracy między włoskim 
kierownictwem a polskimi związkami zawodowymi, co jest rozwiązaniem za-
czerpniętym z modelu World-Class Manufacturing (WCM), zwanym współ-
tworzeniem, które angażuje pracowników w podejmowanie decyzji, takich 
jak zmiany organizacyjne, zmiany warunków pracy i potrzeby szkoleniowe. 
Jednak przy tej metodzie WCM oczekuje się, że pracownicy będą co roku 
przedstawiać szereg sugestii dotyczących usprawnienia produkcji i poprawy 
wydajności – proces Kaizen. System ten wspierają związki zawodowe, które 
pomagają usprawnić proces Kaizen, tak aby pracownicy czuli się komfortowo 
z tą koncepcją poprzez zapewnienie, że wszelkie oszczędności wynikające z 
sugestii i autorstwa są doceniane.

W Volkswagen Poznań (Polska) funkcjonuje system partycypacji na poziomie 
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zakładu, przynajmniej częściowo wynikający z postanowień tzw. Karty Sto-
sunków Pracy. Zarząd Spółki podpisał się pod tą inicjatywą w 2009 roku wraz 
z kilkoma innymi podmiotami, takimi jak Europejska i Światowa Rada Zakła-
dowa firmy oraz Międzynarodowa Federacja Metalowców IMB. 

Dokument podpisano podczas dorocznego spotkania Światowej Rady Zakłado-
wej i Zarządu Koncernu.  Koncern Volkswagen	AG jest pierwszym przedsiębior-
stwem motoryzacyjnym na świecie, w którym funkcjonuje tego typu porozu-
mienie. 

Postanowienia Karty odnoszą się do trzech praw pracowników – do informa-
cji, do konsultacji i do współdecydowania. Obszary, w których można korzy-
stać z tych praw (i je egzekwować), określono w dokumencie.  Jednocześnie 
prawu pracowników do współdecydowania towarzyszy zapis o wspólnej od-
powiedzialności za podejmowane decyzje, a tym samym za przedsiębior-
stwo i jego pracowników jako całość. 

Karta zawiera również postanowienia dotyczące zakładowych struktur 
związkowych, które mają prawo współdecydować o systemie wynagrodzeń. 
W praktyce każda zmiana w strukturze wynagrodzeń i premii musi być 
negocjowana ze związkami zawodowymi, do tego stopnia, że zmiany mogą 
być wprowadzane tylko za zgodą obu stron.

Przewiduje się różne formy kontaktu między pracownikami a ich bezpośred-
nim kierownictwem, jak również z kierownictwem wyższego szczebla.  Zda-
niem szefa Solidarności, pracownicy mają wiele okazji do nawiązywania tych 
kontaktów. Mogą uczestniczyć w corocznym Sympozjum, podczas którego 
kierownictwo poznańskiej spółki korzysta z okazji, by poinformować wszyst-
kich pracowników o wydajności, stanie finansów i wszelkich kwestiach zwią-
zanych z personelem. Ponadto dwa razy w roku odbywają się spotkania na 
poziomie poszczególnych zakładów firmy, które dają możliwość dotarcia do 
każdego pracownika. Poza tym odbywają się cotygodniowe spotkania, na 
których poruszane są codzienne sprawy pracownicze, a także sprawy socjal-
ne. 

Na poziomie departamentów związek organizuje również sesje pytań i 
odpowiedzi, a także bardziej lokalne spotkania dotyczące malowania 
natryskowego, montażu, kontroli jakości itp. Kolejny aspekt uczestnictwa 
dotyczy kanałów komunikacji z kierownictwem, w tym biuletynu zakładowego. 
Ponadto co roku pracownicy otrzymują do wypełnienia anonimową ankietę.    
W praktyce około 90% pracowników bierze udział w tym badaniu. Można 
jednak zauważyć, że pytania miały bardzo ogólny charakter.

Metallurgy Foundry w Hiszpanii jest firmą rodzinną założoną w 1911 roku, 
choć przez dziesięć lat była własnością podmiotów zagranicznych i koncen-
trowała się na przemyśle samochodowym. Od 2007 r. firma jest własnością 
rodziny, a obecnie rozszerza swoją działalność o spółki zależne w UE, na Da-
lekim Wschodzie, w Afryce Południowej i USA. Jej roczny obrót wynosi 70 mi-
lionów euro, zaś w jednym zakładzie w Hiszpanii (w Kraju Basków) zatrudnia 
200 osób, podzielonych po połowie na pracowników produkcyjnych, biuro-
wych i administracyjnych. W okresach największej produkcji zatrudniani są 
również pracownicy tymczasowi. 
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Pracowników reprezentują cztery związki zawodowe, a stosunki pracy uważa 
się za dobre, z aktywną radą pracowniczą, która spotyka się co miesiąc. 
Układy zbiorowe są negocjowane co trzy, cztery lata. Po spotkaniach zarządu, 
które odbywają się trzy razy w roku, wszystkich pracowników informuje się 
o danych biznesowych, planach strategicznych i innych istotnych kwestiach 
podczas spotkań w małych grupach, w których uczestniczy od 15 do 20 osób. 
Rada ds. BHP jest również ważnym forum dialogu i opracowała plan równości. 

Bezpośrednia partycypacja jest stałym sposobem działania, a pracownicy są 
zaangażowani w:

• opracowywanie planów strategicznych;
• pracę wydziałowych zespołów zarządzających, które organizują codzienne 
spotkania robocze; 
• cotygodniową dystrybucję cyfrowego newslettera;
• pracę przy ekranach telewizyjnych rozmieszczonych w całym zakładzie, 
które służą do wyświetlania wiadomości, dokumentów lub komentarzy.
• W ramach planu monitorowania dokonuje się przeglądu wszystkich tych 
forów uczestnictwa w celu oceny ich skutecznego funkcjonowania.

Kierownictwo zobowiązuje się do przejrzystego dzielenia się informacjami 
na temat polityki biznesowej firmy, związanej ze zrównoważonym rozwojem 
firmy i miejscami pracy. Jest otwarte na sugestie i komentarze związków 
zawodowych oraz ich udział w różnych aspektach strategii dotyczącej 
bezpośredniej partycypacji. Efektem tego są „dobre” relacje, mniej sporów, 
łatwiejsze osiąganie układów i lepsze samopoczucie pracowników.

Funkcjonuje również dobrowolny program partycypacji finansowej 
pracowników, w którym udziały w firmie są podzielone między rodzinę 
właścicieli (70%) i 50 pracowników, którzy zgłosili chęć zakupu udziałów 
(30%). Nowe opcje na udziały dla pracowników są oferowane co trzy 
lata, a aby się do nich zakwalifikować, pracownicy muszą być zatrudnieni 
przez co najmniej dwa lata. W ciągu ostatnich 15 lat około 20% do 30% 
zysków przedsiębiorstwa było dzielone między pracowników. Pracownikom 
udostępniono również szkolenia z zakresu umiejętności ekonomicznych, 
aby pomóc im zrozumieć i zinterpretować sprawozdania finansowe 
przedsiębiorstw, co również sprzyjało bezpośredniej partycypacji. 

W ostatnich latach firma stopniowo wprowadzała automatyzację i robotykę, 
odchodząc tym samym od pracy fizycznej, co skutkowało przekwalifikowaniem 
pracowników odlewni. Zmianę tę wprowadzono w drodze konsultacji z 
zainteresowanymi pracownikami oraz poprzez podział zysków (jeśli takowe 
wystąpią) w ramach programu akcjonariatu lub w ramach porozumienia 
o podziale zysków. Partycypacja bezpośrednia ułatwiła przejście na 
automatyzację, ponieważ przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa 
i higieny pracy, ograniczając tym samym choroby zawodowe, a także 
umożliwiła przekwalifikowanie pracowników. 

Zdaniem kadry zarządzającej partycypacja bezpośrednia i wprowadzenie 
technologii automatyzacji zaowocowały zwiększeniem umiejętności, trwa-
łymi miejscami pracy, większą motywacją i zaangażowaniem pracowników.

Przedsiębiorstwa	związane	z	ochroną	zdrowia
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Bułgarska firma farmaceutyczna Sopharma, założona w 1933 r.; od 1946 r. 
była firmą państwową, zaś w 2000 r. została sprywatyzowana. Jest częścią 
grupy siedmiu spółek należących do grupy bułgarskich inwestorów, a jej ak-
cje są notowane na bułgarskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółka jest 
również zarejestrowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W 2004  r. otrzymała certyfikat Dobrej Praktyki Wytwarzania, a w 2005  r. 
certyfikat Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. W 2007  r. bułgarska Giełda 
Papierów Wartościowych zainicjowała przyjęcie Krajowego Kodeksu Ładu 
Korporacyjnego, pod którym podpisała się również Sopharma. 

Siedziba firmy znajduje się w Sofii, a na terenie całego kraju posiada ona 
trzy zakłady produkcyjne, w których zatrudnia prawie 2  000 pracowników. 
Przedsiębiorstwo ma stabilną i długą historię, prowadzi zrównoważoną 
działalność i ma wizję przyszłego rozwoju, co zapewnia bezpieczeństwo 
zatrudnienia. W związku z tym oferuje dobre środowisko pracy, które 
stworzyło zrównoważone i bezpieczne warunki dla zdrowia i bezpieczeństwa 
swoich pracowników. Tradycyjne formy komunikacji są stosowane w tym 
przedsiębiorstwie od wielu lat, np. spotkania z przełożonymi lub kierownikami 
średniego szczebla, spotkania przed zmianą, spotkania dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy, koła jakości itp. 

Od piętnastu lat firma inwestuje w nowe technologie, takie jak: 

• automatyzacja procesów produkcyjnych;
• wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej;
• intranet;
• nowe oprogramowanie.

W ostatnich latach wprowadzono nowe formy organizacji pracy, takie jak 
praca zespołowa i rotacja stanowisk. Wraz ze zmianami technologicznymi 
doprowadziło to do poprawy stosunków w miejscu pracy i w ostatnich latach 
nie odnotowano żadnych poważnych konfliktów w stosunkach pracy.

Ponadto w przedsiębiorstwie zastosowano cyfryzację w postaci komunikacji 
wewnętrznej, dzięki której pracownicy są informowani o wszystkich ważnych 
kwestiach dotyczących działalności przedsiębiorstwa. Na przykład, o:

	aktualizacjach dotyczących produkcji i sprzedaży;

	sytuacji finansowej i gospodarczej;

	planach rozwoju działalności;

	zmianach organizacyjnych i strukturalnych.

Cypryjska firma farmaceutyczna Medchemie jest wiodącym producentem le-
ków na Cyprze, założonym w 1976 r. Obecnie jest to jedna z czołowych gene-
rycznych firm farmaceutycznych na świecie, zatrudniająca prawie 1900 pra-
cowników, z czego 950 na Cyprze, i odpowiadająca za 28% eksportu kraju. 
Ogólnie, stosunki pracy w przedsiębiorstwie są dobre, a związki zawodowe 
odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu pokoju przemysłowego. Istnieje rów-
nież skuteczny proces komunikacji wewnętrznej, z wykorzystaniem wszystkich 
tradycyjnych kanałów komunikacji i wymiany informacji. Główne poruszane 



53

KOŃCOWY RAPORT PORÓWNAWCZY PROJEKTU

tematy krążą wokół technologii i zmian organizacyjnych, bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Zarówno kierownictwo, jak i przedstawiciele związków zawodowych są 
zgodni co do tego, że w firmie panuje kultura zaufania, której efektem są 
konstruktywne relacje, a potwierdzeniem tego są przeprowadzane regularnie 
co kilka lat ankiety wewnętrzne. Jest też zobowiązanie do zapewnienia 
pracownikom bezpieczeństwa zatrudnienia. 

Partycypacja bezpośrednia nie jest cechą stosunków pracy, przy czym zarówno 
pracownicy, jak i kierownictwo twierdzą, że charakter działalności i produkcji 
ogranicza elastyczność wymagana dla bezpośredniej partycypacji. Firma jest 
mocno uregulowana, nie ma marginesów na odstępstwa od wymaganych 
standardów. Tam, gdzie jest to możliwe, kierownictwo podejmuje działania 
mające na celu zaangażowanie pracowników tam, gdzie aspekty działalności 
pozwalają na zaangażowanie pracowników, takie jak:

• systemy zarządzania wydajnością, których wprowadzenie jest 
proponowane. Ma to doprowadzić do ulepszeń, które jeszcze bardziej 
usprawnią pracowników. Będą one polegać na udzielaniu pracownikom 
informacji zwrotnej, umożliwianiu im wyznaczania własnych celów, 
organizowaniu spotkań bezpośrednio z przełożonym lub menedżerem. 
Przewiduje to również, że pracownicy anonimowo oceniają swojego 
przełożonego lub menedżera;
• udział w Komisjach: pracownicy biorą udział i pełnią aktywną rolę w 
wielu wewnętrznych komisjach, takich jak komisja ds. środowiska. Komisje te 
uwzględniają zobowiązania firmy w zakresie społecznej odpowiedzialności 
biznesu.

Jednakże wszelkie takie zaangażowanie pracowników ogranicza się do 
konsultacji, bez możliwości przekazania	uprawnień	do	podejmowania	decyzji.

W ostatnich dekadach, wraz z rozwojem biznesu wprowadzono nowe 
technologie, m.in.

• automatyzację,
• sprzęt i oprogramowanie komputerowe,
• komunikację.

Pracownicy mieli swój wkład we wprowadzenie tych nowych technologii i 
zarówno kierownictwo, jak i związki zawodowe zgadzają się, że miały one 
pozytywny wpływ na pracowników, podnosząc kwalifikacje i poprawiając 
standardy bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy pozytywnie ocenili 
te zmiany, ponieważ mieli możliwość zdobycia nowych kwalifikacji, 
bezpieczniejsze miejsce pracy i lepsze samopoczucie. Wprowadzenie nowych 
technologii spowodowało również wzrost zatrudnienia. 

Zarówno kierownictwo, jak i przedstawiciele związków zawodowych są zgod-
ni, że nowe technologie miały pozytywny wpływ na pracowników, organi-
zację pracy, standardy bezpieczeństwa, poprawę zdrowie i samopoczucia. 
Pracownicy mieli również możliwość zdobycia nowych kwalifikacji i umiejęt-
ności. W ostatnich latach nowe technologie spowodowały również wzrost za-
trudnienia.

Powiązanym przedsiębiorstwem produkcyjnym jest firma produkująca urzą-
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dzenia medyczne, z siedzibą w Irlandii.  Jest to MNC z zakładami w Euro-
pie, na Bliskim i Dalekim Wschodzie. W swoim zakładzie w Irlandii, któremu 
w latach 2007-2008 groziło zamknięcie, zatrudnia 1600 osób. Po wdrożeniu 
uzgodnionego ze związkami zawodowymi programu ratunkowego, w wyniku 
którego firma obniżyła koszty i dokonała 150 dobrowolnych zwolnień, rozpo-
częto inwestycje w nowe szybkie zautomatyzowane technologie, nowe syste-
my produkcyjne i nowe linie produkcyjne, dzięki którym zakład stał się bardzo 
konkurencyjny. 

Zakład ten popadł w kłopoty konkurencyjne w porównaniu z innymi zakłada-
mi w firmie i został zobowiązany przez właścicieli do wprowadzenia oszczęd-
ności. Po przeprowadzeniu dochodzenia, popartego zarówno przez kierow-
nictwo, jak i związki zawodowe, komisja ds. relacji pracowniczych wydała 
zalecenia dotyczące oszczędności i restrukturyzacji. Z planu naprawczego 
komisji ds. relacji pracowniczych wynikały dwa kluczowe rezultaty – 150 do-
browolnych zwolnień oraz to, że Instytut IDEAS będzie współpracował z kie-
rownictwem i związkami zawodowymi w celu wdrożenia innowacji	w	miejscu	
pracy, a formalne porozumienie w sprawie ich wdrożenia podpisano w 2016 
roku. W wyniku ich wdrożenia, formalne akredytowane szkolenie udostęp-
niono wszystkim pracownikom, którzy chcieli w nim uczestniczyć, co nadało 
rozmachu dla szkolenia całej siły roboczej.

W wyniku wprowadzenia innowacji w miejscu pracy pracownicy są teraz 
aktywnie zaangażowani w identyfikację i naprawę problemów produkcyjnych 
w swoich obszarach pracy. Tworzone są również zespoły robocze, które badają 
problemy, podejmują decyzje o ich naprawie lub wydają zalecenia, które są 
wspierane i wdrażane, co pozwala na wyeliminowanie takich problemów. 
Aby wspomóc te działania, firma obecnie utworzyła wewnętrzny dział, który 
ma ułatwić działania związane z rozwiązywaniem problemów. 

Pracownicy postrzegają zakład jako czyste, bezpieczne środowisko pracy, z 
dobrą płacą i warunkami wynegocjowanymi przez związki zawodowe. Posiada 
historię długotrwałego zatrudnienia, ponieważ niektórzy starsi pracownicy 
nigdy nie byli zatrudnieni nigdzie indziej, a nowi potencjalni pracownicy chcą 
uzyskać zatrudnienie w firmie. 

W wyniku powodzenia uzgodnionego planu naprawczego, w którym 
pośredniczyła komisja ds. relacji pracowniczych, przedsiębiorstwo dokonało 
znacznych inwestycji na terenie zakładu, zwiększając zdolności produkcyjne 
i rozmiar swojej działalności. Wprowadzono nowe zautomatyzowane 
technologie o dużej prędkości, z nowymi systemami produkcyjnymi, nowymi 
liniami produkcyjnymi i zautomatyzowanymi inspekcjami, co spowodowało 
duży wzrost ilości produktów o wyższej specyfikacji. Wprowadzenie wszystkich 
tych nowych technologii spowodowało podniesienie kwalifikacji pracowników 
i stałe zapotrzebowanie na dodatkowe szkolenia. Wszystko to zapewniło 
pracownikom bezpieczeństwo zatrudnienia.

Aby to osiągnąć, pracownikom zapewniono intensywne szkolenia, prowadzą-
ce do uzyskania akredytowanych kwalifikacji i niezbędnych przekwalifikowań 
na potrzeby nowych linii produkcyjnych. To wszystko sprawiło, że po reduk-
cjach zatrudnienia sprzed dekady, nastąpiło zabezpieczenie miejsc pracy dla 
dotychczasowych pracowników i znaczny wzrost zatrudnienia do 1600 osób.
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W drugim irlandzkim studium przypadku zbadano zmiany w małej firmie pro-
dukcyjnej Fleetwood Paints. Również ta firma, zatrudniająca 150 pracowni-
ków, została poważnie dotknięta recesją gospodarczą i finansową sprzed 
dziesięciu lat. Przyjęła ona dwie strategie przetrwania: po pierwsze, poszuki-
wała i zdobywała nowe rynki eksportowe w Afryce Zachodniej, a po drugie, 
wprowadziła zmianę w stosunkach w miejscu pracy, uzgadniając nowe po-
dejście do zarządzania partycypacyjnego. 

Obejmowały one wprowadzenie innowacji	w	miejscu	 pracy w celu zmiany 
kultury firmy, złych relacji wewnętrznych i sprostania wyzwaniom produk-
cyjnym. Zarówno wśród kierownictwa, jak i pracowników pojawiło się wielu 
sceptyków. Kluczowym „punktem sprzedaży” była jednak możliwość odbycia 
przez pracowników sześciodniowego zorganizowanego szkolenia, które by-
łoby formalnie akredytowane – wielu pracowników niewykwalifikowanych i 
częściowo wykwalifikowanych nie posiadało takich formalnych kwalifikacji. 

W wyniku szkolenia zlikwidowano istniejące bariery między kierownictwem 
a pracownikami, co spowodowało zmianę dawnego, kontradyktoryjnego 
klimatu stosunków pracy. Podczas gdy bardziej ugruntowani, starsi 
menedżerowie mieli trudności ze zmianą, nowsi, młodsi członkowie kadry 
kierowniczej średniego i wyższego szczebla byli bardziej zadowoleni z nowych 
sposobów pracy, przyczyniając się do zmiany kultury firmy. Nowe i bezpieczne 
środowisko partycypacyjne zapewnia bezpieczne forum do poruszania 
wszelkich kwestii pracowniczych i biznesowych. Panuje powszechna zgoda, 
że to nowe podejście oparte na wprowadzaniu innowacji	w	miejscu	pracy 
przyczyniło się do poprawy konkurencyjności i działalności firmy. 

Ze względu na sukces, jaki firma odniosła w ostatnich latach, buduje na tym 
terenie nową jednostkę produkcyjną. W celu zaprojektowania tego nowego 
obiektu powołano wspólną komisję składającą się z kierownika projektu, 
kierownika produkcji, pracowników laboratorium i operatorów produkcji. 
Komisja ta wyznaczyła „podwaliny” nowej jednostki, określiła położenie 
maszyn, zajęła się dostępem i wyjazdem dla wózków widłowych i innych 
maszyn ruchomych oraz położeniem, oknami i oświetleniem laboratorium 
na miejscu. Takie podejście wykorzystało wiedzę fachową pracowników 
wszystkich szczebli, co zminimalizowało późniejsze problemy.

Ponieważ podejście to zostało uznane za udane, wykorzystano je również 
przy tworzeniu towarzyszącego magazynu do przechowywania zwiększonej 
produkcji, który, jak się proponuje, będzie wyposażony w nowoczesne tech-
nologie inwentaryzacji, zamawiania i wykrywania głosu („voice-picking”).

Telecom

W sektorze tym w ostatnich dziesięcioleciach zaszły poważne zmiany tech-
nologiczne, w szczególności od momentu pojawienia się w latach 80. łącz-
ności mobilnej zapewniającej dwukierunkową komunikację, urządzeń kom-
puterowych i łączących je technologii sieciowych. Ta technologia mobilna 
rozszerzyła się na urządzenia z dostępem do internetu, takie jak smartfony, 
tablety i zegarki. Dwa ze studiów przypadku dotyczą przedsiębiorstw tele-
komunikacyjnych w Bułgarii i w Polsce, a przedsiębiorstwa te mają podobne 
doświadczenia, zarówno w przypadku wcześniejszej własności państwowej, 
jak i konieczności modernizacji swoich usług telekomunikacyjnych, wymaga-
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jącej przejścia ze starego systemu analogowego na cyfrowy, wraz z rozwojem 
technologii i zmianą wymagań klientów, a także przejścia od kultury agencji 
państwowej do działalności komercyjnej na konkurencyjnych rynkach.

BTC-Viacom jest głównym bułgarskim operatorem telekomunikacyjnym, 
świadczącym usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, a także internetu i 
telewizji kablowej. Założona w 1894 roku firma do czasu prywatyzacji w 2004 
roku była firmą państwową. Od czasu prywatyzacji wielokrotnie zmieniała 
właściciela i zarząd. Zatrudnia 5200 pracowników.

Od 2004 roku firma sukcesywnie modernizuje usługi telekomunikacyjne, re-
alizując duże inwestycje w sieć telekomunikacyjną, w tym:

• automatyzacja usług;
• zastosowanie komunikacji elektronicznej;
• nowa komputeryzacja;
• połączenia intranetowe;
• platformy elektroniczne i algorytmy;
• zastosowanie nowego oprogramowania.

Wraz z nowymi technologiami wprowadzono również innowacyjne formy 
organizacji pracy, w tym pracę zespołową oraz nowe formy administracji 
personalnej z wykorzystaniem internetowych aplikacji samoobsługowych, 
które wyeliminowały wiele dokumentów papierowych. Inne zmiany obejmują:

• zmiany w zatrudnieniu, takie jak zmniejszenie liczby pracowników;
• podniesienie kwalifikacji i umiejętności personelu;
• nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy; 
• zmiany w organizacji czasu pracy;
• elektroniczne komunikaty online, w tym odprawy wideo.

Przedmiotem tych wewnętrznych komunikatów są na przykład:

• rozwój technologiczny;
• aktualizacje usług i sprzedaży;
• sytuacja finansowa i gospodarcza;
• plany rozwoju działalności;
• zmiany organizacyjne i strukturalne;
• kwestie zatrudnienia i szkolenia pracowników;
• świadczenia i systemy premiowe.

Sześć związków zawodowych działających w przedsiębiorstwie wykorzystuje 
również specjalne kanały intranetowe do kontaktu z członkami oraz do 
komunikacji wewnątrzzwiązkowej, aby informować członków o aktualizacjach 
dotyczących pracy i zatrudnienia.

Również polska firma telekomunikacyjna, Orange Polska, była firmą 
państwową do czasu, gdy w 2001 r. francuska grupa Telecom, główny globalny 
koncern telekomunikacyjny, przejęła pełną kontrolę nad firmą państwową. W 
latach 90. stare analogowe centrale telefoniczne stopniowo zastępowano 
centralami cyfrowymi, aby wprowadzić usługę w erę nowoczesnej 
telekomunikacji, a od 2006  r. inwestowano w technologię umożliwiającą 
dostęp do Internetu, zapewniając klientom szereg usług opartych na nowych 
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technologiach. 

Orange Polska zatrudnia 10 tys. pracowników. Po wielu zwolnieniach, 
począwszy od wczesnych lat 90., gdy zatrudnienie wynosiło prawie 70 
tys.  Nowoczesne urządzenia są mniej podatne na awarie i nie wymagają 
specjalistycznych umiejętności montażu. W latach 90. przedsiębiorstwo 
państwowe mogło zatrudniać około 100 pracowników biurowych, kierowników, 
sprzedawców, instalatorów itp.

...im	 większa	 ilość	 elektroniki	 w	 urządzeniach	 telekomunikacyjnych,	 tym	
mniejsza	potrzeba	ludzkiej	pracy!  

W firmie działa siedemnaście związków zawodowych, reprezentujących 25% 
pracowników. Działa również rada zakładowa, która zajmuje się zmianami w 
strukturze zatrudnienia, planami rekrutacji i zwolnień oraz wszelkimi zmianami 
w strukturze stanowisk pracy itp. Przedstawiciele pracowników uczestniczą w 
ERZ w Orange. Istnieje ogólna zgoda co do tego, że nowe technologie były 
niezbędne i wprowadzono je przy wsparciu ze strony pracowników i związków 
zawodowych. 

Zmiany w organizacji przedsiębiorstwa były przedmiotem rozmów i negocjacji 
między kierownictwem a związkami zawodowymi, które ostatecznie w 
okresie ochronnym zawarły liczne porozumienia dotyczące liczby zwolnień, 
ram czasowych i odpraw, szkoleń i pomocy w poszukiwaniu pracy. Ponadto, 
aby ułatwić ciągłe zmiany w firmie, powołano specjalne biuro (TP	S.A.), w 
skład którego weszli przedstawiciele pracowników, zarówno poprzez związki 
zawodowe, jak i inne grupy pracownicze. W wyniku prac tej grupy powstały 
dwie firmy stowarzyszone, których zadaniem było projektowanie, budowa, 
remont i modernizacja sieci telekomunikacyjnych. 

Ponadto do zaangażowania pracowników wykorzystuje się szereg firmowych 
programów zatrudnienia, takich jak:

•	 Ja	 i	moja	 firma:	daje pracownikom możliwość uczestniczenia w ocenie 
relacji w zespołach roboczych, a także relacji nadzoru i zarządzania z 
pracownikami; 
•	 Barometr	 społeczny	 pracowników:	 to program badawczy mający na 
celu zapewnienie pracownikom możliwości wyrażania opinii, np. na temat 
poziomu satysfakcji z pracy, przywództwa, warunków pracy itp. oraz dostępu 
do kierownictwa wyższego szczebla w celu uzyskania informacji zwrotnej;
•	 Zmiana	 kulturowa	 i	 badanie	 kondycji	 organizacji:	 budowanie kultury 
„ocen” i rozwój opartej na zaufaniu współpracy pomiędzy różnymi obszarami 
firmy. 
•	 Feedback	 360: program oceny pozwalający zmierzyć, jak kształtuje 
się kultura otwartości, podnosząca jakość współpracy i skuteczność 
zaangażowania w miejscu pracy. 

Od 2018  r. pracownicy mają również możliwość uczestniczenia w 
comiesięcznych spotkaniach online z członkami zarządu firmy w sesji pytań 
i odpowiedzi. 

Usługi

Istnieją trzy studia przypadków, które mieszczą się w szerokiej kategorii 
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„Usługi”: i) hiszpański spółdzielczy bank oszczędnościowy; ii) cypryjska 
agencja ubezpieczeń zdrowotnych sektora publicznego; oraz iii) włoskie 
państwowe przedsiębiorstwo autostradowe, które można luźno określić jako 
przedsiębiorstwo usługowe. Wszystkie trzy przedsiębiorstwa wprowadziły 
szereg nowych technologii odpowiednich dla ich działalności, w miarę jak 
były one rozwijane i stawały się dostępne.

i) Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowa w Kraju Basków, Hiszpania, która jest 
spółdzielnią pracowniczą w ramach grupy Mondragón. W ramach 300 
placówek SKO zatrudnia prawie 2 tys. współpracowników i partnerów. 
Jako firma spółdzielcza, bank działa poprzez zróżnicowane aspekty 
bezpośredniego uczestnictwa we wszystkich istotnych elementach 
swojej działalności. Jest zarządzana przez Zgromadzenie Ogólne 
partnerów, w tym przedstawicieli klientów, które powołuje członków 
do różnych wewnętrznych organów zarządzających, takich jak:

• Rada zarządcza, która liczy 15-16 członków, a pięciu z nich to partnerzy 
pracujący. Jest to wspólny organ odpowiedzialny za zarządzanie wyższą kadrą, 
nadzór nad dyrektorami i reprezentację spółdzielni. Jest on odpowiedzialny 
za zatrudnianie i zwalnianie dyrektora generalnego, powoływanie audytorów, 
komisji ds. wynagrodzeń oraz komisji ds. ryzyka. Jest również zobowiązany 
do przekazania wszystkim partnerom kopii statutu spółdzielni (przepisów 
wewnętrznych), rachunków zysków i strat, sprawozdań rocznych itp.
• Komisja zasobów rozpatruje roszczenia partnera, jeśli nie czuje się on 
reprezentowany przez radę społeczną w kwestiach spornych lub dyskusyjnych. 
Jako spółdzielnia nie posiada reprezentacji związków zawodowych, ponieważ 
uzwiązkowienie jest uważane za sprzeczne z koncepcją spółdzielni.
• Rada społeczna jest kluczowym organem uczestnictwa reprezentującym 
pracowników (partnerów) w zakresie stosunków pracy i kwestii związanych 
z zarządzaniem wewnętrznym poprzez wyznaczonego rzecznika. Składa się 
ona z 20 członków wybieranych w bezpośrednim głosowaniu przez partnerów. 
Wszyscy partnerzy, z wyjątkiem członków rady zarządczej, dyrektorów 
lub komisji zasobów, mogą również kandydować w wyborach do rady 
społecznej. Odgrywa również kluczową rolę w rozpowszechnianiu informacji 
wewnętrznych, takich jak decyzje rady zarządczej, oraz w przekazywaniu 
informacji zwrotnych na temat kwestii poruszanych przez pracowników; jest 
to dwukierunkowy proces informacyjny!
• Komisja oceniająca jest komisją wspólną, złożoną z równej liczby członków 
rady zarządczej i komisji społecznej, w której wszystkie decyzje podejmowane 
są w drodze konsensusu. Komisja zajmuje się takimi kwestiami jak poziom 
wynagrodzeń i sankcje.

Równowaga interesów ma fundamentalne znaczenie dla powodzenia 
bezpośredniej partycypacji. Wszystkie te wewnętrzne struktury przyczyniają 
się do partycypacji w organizacji. Partycypacja bezpośrednia jest jednak 
również ważnym elementem codziennych działań poprzez schematy	spotkań, 
które dotyczą organizacji pracy przez zespoły robocze oraz poprzez spotkania 
między zespołami roboczymi na różnych poziomach odpowiedzialności. 
W związku z tym partycypacja bezpośrednia jest sposobem działania kasy 
oszczędnościowej we wszystkich jej różnorodnych działaniach biznesowych, 
co przełożyło się na:

• większą efektywność procesu pracy,
• większą szybkość wdrażania polityki firmy,
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• większy poziom zaangażowania w spółdzielnię,
• niższy poziom stresu związanego z pracą, mniej napięć międzydziałowych 
i międzyosobowych.

Chociaż technologia jest częścią sektora bankowego od wielu lat, w ostatnich 
latach bank ten podjął szybkie przejście z techniki analogowej na cyfrową 
i dokonał znacznych inwestycji w digitalizację i bankowość internetową, 
a transformacja ta wpłynęła na wszystkie operacje i prawie wszystkich 
pracowników. Proces ten zaimplementowano dzięki zaangażowaniu 
wszystkich partnerów i zespołów poprzez istniejące struktury partycypacyjne.

Szkolenia również są kluczową częścią tej transformacji, wraz z opracowaniem 
strategicznych planów szkoleniowych i wewnętrznych programów 
przekwalifikowania, do których mają dostęp partnerzy. Zatrudniono również 
nowych wykwalifikowanych pracowników, takich jak matematycy, którzy są 
niezbędni do przejścia na technologię bankowości cyfrowej i jej obsługi.

ii) Cypryjska Organizacja Ubezpieczenia Zdrowotnego jest agencją 
państwową utworzoną na mocy przepisów z 2001 r. Jej funkcją jest 
administrowanie i wdrażanie Ogólnego Systemu Opieki Zdrowotnej 
(GHS) zgodnie z ustawodawstwem GHS w 2001 i 2017 roku. Jej 
zarząd składa się z przedstawicieli rządu, organizacji pracowników, 
pracodawców i pacjentów. Zatrudnionych jest 150 osób, a 
przynależność do związków zawodowych wynosi 90%. Istnieje ogólna 
zgoda co do tego, że istnieje dobry klimat stosunków pracy, dobre 
warunki pracy, bezpieczeństwo zatrudnienia, dodatkowe świadczenia 
dla pracowników, takie jak plany ubezpieczeń na życie i fundusz 
socjalny oraz przyjazne środowisko pracy.

Jeśli chodzi o dialog społeczny, to za pośrednictwem związków zawodowych 
prowadzone są stałe konsultacje dotyczące kwestii związanych ze stosunkami 
przemysłowymi, w miarę ich pojawiania się. Układy zbiorowe określają 
warunki pracy i świadczenia pracownicze, a wewnętrzna komunikacja 
związana z zatrudnieniem odbywa się tradycyjnymi kanałami, takimi jak 
wewnętrzne notatki i inne materiały „drukowane”; intranet, teksty i e-maile; 
odprawy kadry kierowniczej, w szczególności przez kierownictwo wyższego 
(bardzo rzadko!) i średniego szczebla w ramach spotkań wydziałowych; oraz 
poprzez kanały związkowe. Tematy poruszane w tych formach przekazu to:

• kwestie finansowe i gospodarcze,
• plany rozwoju działalności,
• systemy motywacyjne,
• tendencje w zatrudnieniu,
• szkolenie i rozwój pracowników,
• zmiany technologiczne i organizacyjne.

Jednak oprócz tych bardziej formalnych struktur, częściej komunikacja 
między kierownictwem a pracownikami ma charakter nieformalny, a 
problemy poruszane są na średnim szczeblu zarządzania. Najczęściej 
poruszane kwestie obracają się wokół trzech ostatnich przedstawionych 
powyżej punktów. Jednak wszelkie zaangażowanie w te kwestie, czy też 
wszelkie formy zaangażowania pracowników ograniczają się do konsultacji 
bez możliwości przekazania	uprawnień	do	podejmowania	decyzji.
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Aby skutecznie administrować i zapewnić obywatelom dostęp poprzez 
przyjazny system do wszystkich usług świadczonych przez GHS, wprowadzanie 
nowych technologii jest procesem ciągłym, obejmującym sprzęt, 
oprogramowanie, intranet i systemy automatyzacji. Wraz z wprowadzeniem i 
aktualizacją technologii, kwalifikacje i umiejętności niektórych pracowników 
wymagają ciągłego podnoszenia. Jednak inni pracownicy, jak np. niektórzy 
pracownicy pomocniczy, nie korzystają z tego podnoszenia kwalifikacji. 
W części obszarów organizacji nowe technologie wpłynęły również na 
organizację pracy, powodując dalsze wzbogacanie stanowisk pracy i ich 
rotację. W wyniku zastosowania nowych technologii, w ciągu ostatnich 
dwóch lat wprowadzona została również praca zespołowa. Nie ma jednak 
informacji, czy skutkuje to przekazaniem	uprawnień grupie roboczej, czy jest 
to po prostu proces konsultacji. 

iii) Autostrade per I’Italia (ASPI) to włoska grupa spółek odpowiedzialnych 
za utrzymanie i funkcjonowanie krajowej sieci autostrad, w tym opłat 
za przejazd. W skład grupy wchodzi szereg spółek, m.in. Autostrade 
Tech, która odpowiada za rozwój i stosowanie nowych rozwiązań 
technologicznych i innowacyjnych systemów. 

W sumie grupa zatrudnia 5000 pracowników, a kolejne 4000 
jest zatrudnionych w jej spółkach zależnych. Największa liczba 
pracowników (1200) pracuje jako poborcy opłat w całej sieci. Liczba 
ta jednak maleje w miarę automatyzacji bramek poboru opłat. 
Uzwiązkowienie w grupie jest wysokie jak na włoskie standardy i 
wynosi 60%, a ponieważ operatorzy opłat drogowych są największą, 
ale malejącą grupą, uzwiązkowienie spada.

Obecny plan biznesowy, do 2024 r., przewiduje przekształcenie grupy w zin-
tegrowanego „operatora mobilności”, z inwestycją 14,5 mld euro w nowe 
struktury organizacyjne i utworzenie nowych spółek zależnych w celu nad-
zorowania planu strategicznego. W ostatnich latach miały miejsce również 
znaczące inwestycje i wprowadzanie szeregu nowych technologii, moder-
nizacja organizacyjna oraz inwestycje w szkolenia i kwalifikacje pracowni-
ków, prowadzone przez Autostrade Tech. Aby szybko osiągnąć cel, jakim 
jest transformacja do nowej struktury organizacyjnej, w 2020 roku przyjęto 
Strategiczny Plan Transformacji, w którym wymieniono cztery kluczowe cele: 
Przejrzystość;	Jakość;	Odpowiedzialność	i	Wydajność.	

W ramach tego Planu, ASPI ustanowiło szereg wspólnych komisji związko-
wych / kierowniczych dla celów: 

• bezpieczeństwa i higieny zdrowia,
• jakości usług, 
• szkoleń ciągłych, 
• różnorodności i równych szans, 
• walka z nękaniem i molestowaniem seksualnym oraz 
• ugód. 

Partycypację bezpośrednią uważa się za niezbędną do osiągnięcia ambit-
nych celów określonych w planie, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i 
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grupowym. Do osiągnięcia tych celów wykorzystuje się w dużej mierze audyty 
pracownicze i badania opinii, szkolenia kulturalne, mapowanie umiejętności 
zawodowych, pracę zespołową i opiekę nad przedsiębiorstwem. Obejmuje 
to projekt słuchania i szkolenia (Dare	Valore), w ramach którego utworzono 
grupę fokusową złożoną z 200 pracowników, wspieraną przez konsultantów 
zewnętrznych. Ponad 1000 pracowników wzięło również udział w badaniu 
skoncentrowanym na zmianach organizacyjnych, a grupa 160 pracowników 
ma teraz za zadanie wdrożyć wyniki. 

Cyfryzacja jest jednym z kluczowych celów Strategicznego Planu Transfor-
macji. Rolą Tecne, nowej spółki w grupie,	jest skupienie w jednej organizacji 
wszystkich działań na rzecz badania, projektowania i budowy autostrad oraz 
koordynacji bezpieczeństwa na całej sieci – Cyfrowa	transformacja:	stwórz-
my	drogę	dla	przyszłości.	Na przykład, wykorzystując technologię sztucznej 
inteligencji (AI) i w pełni cyfrowe procesy inżynieryjne, Tecne	zmienia sposób 
zarządzania utrzymaniem ruchu, a poprzez tę cyfrową transformację grupa 
dąży do przewidywania trendów technologicznych i społecznych. 

Inna platforma AI służy do monitorowania prac na sieci autostrad, w tym 
mostów, estakad i tuneli poprzez wykorzystanie dronów i modelowania 3D. 
Za pomocą tych technik możliwe jest prześwietlenie materiałów pod kątem 
ewentualnego pogorszenia jakości i ryzyka zawalenia się. W związku z tym 
sposób, w jaki tradycyjnie wykonywano prace konserwacyjne zmienia się 
obecnie na rzecz wykorzystania technologii precyzyjnej, przy czym inspek-
torzy korzystają z tabletów elektronicznych wyposażonych w nowe systemy 
cyfrowe. Spowodowało to, że liczba pracowników zajmujących się utrzyma-
niem ruchu spadła w wyniku odejść na emeryturę i przesunięć. Firma skupia 
się teraz na rekrutacji inżynierów, techników i naukowców – w ciągu 2020 r. 
zatrudniono 800 nowych pracowników.

Zastosowanie sztucznej inteligencji i innych nowych technologii znacząco 
zmienia sposób pracy pracowników grupy i aby osiągnąć cele planu strate-
gicznego grupa zainwestuje 60 mln euro w ciągu najbliższych pięciu lat. Wo-
bec tych zmian istnieje jednak pewien opór związków zawodowych, głównie 
ze strony starszych pracowników, ale pracownikom tym ułatwia się, w miarę 
możliwości, zawieranie umów emerytalnych.

W ramach zaangażowania w nowe technologie i nowe idee biura Tecne	są 
również nastawione na „inteligentne rozmieszczenie”, poprzez nową i od-
mienną architekturę przestrzeni i biur:

...nowy	sposób	pojmowania	środowiska	pracy,	aby	uczynić	je	bardziej	rozpo-
znawalnym	i	bardziej	wspólnym	...	ostatecznym	celem	jest	ułatwienie	 inte-
rakcji	...(oraz)	...	generowanie	nowych,	bardziej	odpowiednich	i	wygodnych	
pomysłów	i	jest	bardziej	uważne	na	potrzeby	pracowników,	ich	psychofizycz-
ne	samopoczucie	i	ich	naturalną	potrzebę	interakcji.	
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Rozdział 5 
Porównanie roli partycypacji bezpośredniej w zmianie 
technologii. 

Główne	trendy

Bułgaria

Według danych nowego europejskiego badania przedsiębiorstw z 2019  r., 
w 1/3 zakładów w Bułgarii występuje regularna partycypacja bezpośrednia 
pracowników o dużym wpływie, natomiast w 31% zakładów występuje 
nieregularny udział pracowników o ograniczonym wpływie. Jednak 
najbardziej dominującą formą jest partycypacja pośrednia, głównie poprzez 
związki zawodowe.

Zarejestrowano już wpływ bezpośredniego uczestnictwa na wyniki zarządzania 
przedsiębiorstwem, stosunki pracy i stosunki przemysłowe na poziomie 
firmy. Dotyczy to poprawy praktycznych umiejętności pracowników, uznania 
kwalifikacji pozaformalnych i formalnych, a także zwiększenia wydajności. 
Istnieją również możliwości poprawy wyników, zwiększenia motywacji do 
pracy.

Wyniki wcześniejszych badań wskazują na podobne postawy zarówno 
pracodawców, jak i przedstawicieli związków zawodowych w rozumieniu, że 
bezpośrednie uczestnictwo może poprawić ład korporacyjny i zrównoważony 
rozwój ze względu na bardziej efektywne wykorzystanie kapitału ludzkiego. 
Chodzi o znalezienie skutecznych mechanizmów stymulujących rozwój tego 
procesu. Przedstawiciele organizacji pracodawców uzasadniają znaczenie 
partycypacji bezpośredniej pracowników potrzebą poprawy wyników pracy 
i według nich ma ona sens głównie w tym celu.

Jednocześnie cyfryzacja poszczególnych sektorów (jako całości dla kraju, a 
także tych objętych zakresem badań Projektu DIRECT 2 oraz tych z pierwszego 
Projektu DIRECT) przebiega z różnym stopniem zaawansowania. Same procesy 
cyfryzacji nie zawsze dotykają bezpośrednio organizacji pracy i partycypacji 
bezpośredniej pracowników w zarządzaniu w przedsiębiorstwach i branżach. 
W niektórych sektorach przemysłowych (np. przemysł metalowy, w 
szczególności niektóre gałęzie budowy maszyn, elektronika i elektrotechnika, 
przemysł chemiczny i farmaceutyczny, produkcja cementu i innych 
materiałów budowlanych), a także w sektorze usługowym (niektóre gałęzie 
transportu, telekomunikacja, usługi informacyjne, finanse i bankowość i inne) 
cyfryzacja jest bardziej zaawansowana w porównaniu z innymi sektorami. 
Istnieją przedsiębiorstwa o nowoczesnych formach organizacji pracy i dobrze 
rozwiniętej partycypacji bezpośredniej pracowników w zarządzaniu. 

Ponadto pandemia COVID wpłynęła na „wymuszoną” cyfryzację i 
wprowadzenie takich form pracy jak telepraca czy praca z domu, a także 
praca mobilna z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, 
zarówno dla osób pracujących w niektórych branżach (głównie zatrudnionych 
w zarządzaniu przedsiębiorstwem), jak i w sferze usług (handel online, 
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bankowość i ubezpieczenia, transport  – sprzedaż biletów, rezerwacje, praca 
pracowników w gospodarce energetycznej, wodno-kanalizacyjnej itp.) oraz 
zatrudnionych w sferze budżetowej (administracja publiczna, edukacja, 
nauka i badania – tam, gdzie to możliwe). Szersze wdrożenie komunikacji 
elektronicznej i pracy mobilnej opartej na technologii teleinformatycznej 
mogłoby zwiększyć autonomię miejsc pracy (zwłaszcza autonomię 
indywidualną), a to z kolei mogłoby prowadzić do lepszych warunków 
bezpośredniej partycypacji pracowników.

Cypr

W przeprowadzonym przez Eurofound europejskim	badaniu	przedsiębiorstw	
z	2019 r. można znaleźć kilka interesujących faktów, które potwierdzają tezę, 
że Cypr posiada pośrednie formy partycypacji pracowników. Czterdzieści 
procent firm opowiada się za strukturami typu „command-and-control”, 
a około 55% oferuje selektywną autonomię. Ponadto 53% ankietowanych 
menedżerów uważało, że bezpośrednie zaangażowanie pracowników 
spowoduje opóźnienia. W trzecim	 europejskim	 badaniu	 przedsiębiorstw 
przeprowadzonym przez Eurofound w 2013 r. mniej niż 9% firm posiadało 
autonomiczne zespoły, a częstość podejmowania decyzji związanych z 
codziennymi zadaniami pracownika jest najmniejsza w zakładach na Cyprze. 

Na podstawie naszej analizy widać, że partycypacja bezpośrednia nie 
ma wyraźnego związku między sobą a krajowymi cechami gospodarki. 
Struktura gospodarki i system stosunków przemysłowych sprzyjają pośredniej 
(przedstawicielskiej) partycypacji. Ponadto nie ma jednoznacznych przesłanek 
wynikających z naszych badań, które mogłyby stwierdzić, że istnieje związek 
między partycypacją bezpośrednią a kontekstem instytucjonalnym. 

Jednak zarówno związki zawodowe, jak i pracodawcy wskazują na zakłady, 
zrzeszone w ich organizacjach, które wprowadziły partycypację bezpośrednią. 
Pracodawcy podają, że taka realizacja była decyzją dyrekcji w 50%, inicjatywą 
związków zawodowych w 30% i wnioskiem pracowników w 20%. Zarówno 
związki zawodowe, jak i Federacja Pracodawców uważają, że bezpośrednie 
uczestnictwo doprowadziłoby do pozytywnych rezultatów, takich jak poprawa 
organizacji pracy, poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy, poprawa stanu 
środowiska i samopoczucia pracowników, lepsze warunki pracy, lepsza 
równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, większa satysfakcja 
z pracy i wzrost wynagrodzenia (tylko w oparciu o stronę pracodawców). 
Rząd jest zdania, że partycypacja bezpośrednia doprowadziłaby do lepszej 
organizacji pracy. Wydaje się, że wszyscy partnerzy społeczni rozumieją 
znaczenie partycypacji bezpośredniej i pozytywne korzyści, jakie może 
ona przynieść, co może być wskazówką dla przyszłej dyskusji na temat jej 
wdrożenia.

Irlandia

Jednym z aspektów krajowych umów partnerskich (z lat 1987 i 2009) było 
włączenie szeregu lokalnych umów o dialogu społecznym, które prowadziły 
do rozwoju innowacji w miejscu pracy i były dalej rozwijane w kierunku ustaleń 
dotyczących partycypacji bezpośredniej na poziomie przedsiębiorstwa. 
Rozwój ten nastąpił również w kontekście szeregu przepisów dotyczących 
zaangażowania pracowników na poziomie UE, takich jak dyrektywa w sprawie 
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informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji, Europejskie 
Rady Zakładowe (ERZ) oraz przedstawiciele szczebla zarządu pracowników 
w Spółkach Europejskich (SE).

Wyniki badań opublikowane w ciągu około siedemdziesięciu lat przekonują, 
że wprowadzenie wzmacniających praktyk w miejscu pracy, w tym partycypa-
cji bezpośredniej, prowadzi do znacznego wzrostu wydajności (w	niektórych	
badaniach	od	20%	do	60%) i innych wskaźników wydajności, w tym zaanga-
żowania pracowników, zdrowia i dobrego samopoczucia. Z badań wynika, że 
szacuje się, iż tylko 15% firm działających w UE stosuje praktyki innowacyj-
ne w miejscu pracy systematycznie w całej organizacji. Główną przeszkodą 
we wprowadzaniu innowacji w miejscu pracy jest niechęć kierownictwa do 
zrzeczenia się kontroli w przedsiębiorstwie lub przyznania, że poprawiłoby 
to produktywność i wyniki. Wyzwania związane z digitalizacją sprawiają, że 
pytanie to staje się jeszcze bardziej naglące.

Istnieje potężna narracja technologiczna dotycząca potencjału automatyza-
cji w zakresie eliminacji powtarzalnej pracy i poprawy racjonalnej organiza-
cji pracy, ale nie współgra ona z nowymi sposobami uwalniania potencjału 
ludzkiego poprzez otwarte innowacje i innowacje inspirowane przez pracow-
ników, oparte na dialogu, które mają zniwelować lukę pomiędzy technologią 
a potencjałem siły roboczej. Europejskie miejsca pracy muszą stworzyć kul-
turę innowacji opartą na synergii pomiędzy:

• „głosem” na poziomie strategicznym, regularnymi okazjami do refleksji, 
kreatywnym myśleniem i ciągłymi ulepszeniami; 
• restrukturyzacją całej organizacji w celu ograniczenia hierarchii i usunięcia 
silosów; 
• zespołami samozarządzającymi a indywidualną swobodą działania. 

Włochy 

Partycypacja	bezpośrednia	jest rzadko przyjmowana na podstawie układów 
zbiorowych na poziomie przedsiębiorstwa, gdzie przeważa jednostronna 
inicjatywa kierownictwa, które wykorzystuje je mniej lub bardziej 
nieformalnie w ramach swojej polityki zarządzania zasobami ludzkimi. 
Bardziej rozpowszechnioną formą jest skrzynka sugestii, wewnętrzne ankiety 
dotyczące atmosfery i samopoczucia w firmie, ale przede wszystkim praca 
zespołowa, która nabiera rozpędu, zwłaszcza w połączeniu z przyjęciem tych 
paradygmatów społeczno-organizacyjnych, o których mowa powyżej.

Największe wyzwanie stanowi nowa rewolucja technologiczna, poprzez coraz 
większe rozpowszechnienie robotyki, cyfryzacji, stosowania algorytmów i pracy 
zdalnej. W różnych sektorach, a zwłaszcza w dużych grupach produkcyjnych, 
w sektorze finansowym i telekomunikacyjnym, wprowadzono doraźne plany i 
protokoły mające na celu upowszechnienie umiejętności i zdolności cyfrowych. 
W przypadku, gdy partycypacja bezpośrednia ponownie odgrywa znaczącą 
rolę, chodzi o specjalne szkolenia skierowane do menedżerów średniego 
i wyższego szczebla przez same przedsiębiorstwa, które podkreślają jego 
wartość strategiczną w zakresie nowej kultury stosunków przemysłowych 
i zarządzania zasobami ludzkimi. Niektóre duże grupy utworzyły własne 
szkoły lub akademie, w których, często z pomocą japońskich konsultantów, 
przekazywane są wartości związane z centralnością kapitału ludzkiego oraz 
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nauczane są zasady Toyota	 Production	 System	 (TPS) – Kanban, Gemba, 
Muda itp., w których zaangażowanie i odpowiedzialna oraz wysokowydajna 
samomobilizacja pracowników stanowi autentyczny filar. 

Organizacja	pracy.	

Ze wszystkich możliwych obszarów jest to niewątpliwie ten, w którym pojawiają 
się największe możliwości zaangażowania i partycypacji bezpośredniej. 
Istnieje wiele dowodów empirycznych – bardziej poprzez jakościowe studia 
przypadków niż z ilościowego monitorowania negocjacji zbiorowych w 
przedsiębiorstwach – potwierdzających tę ogólną tendencję, a nie tylko we 
Włoszech, dla ogólnych przemian, które przywołaliśmy na początku. 

Budżety państwa na lata 2016 i 2017 wprowadziły 10% ulgę podatkową dla 
części wynagrodzeń związanych ze zwiększeniem wydajności, a także poprzez 
układy zbiorowe dla tworzenia form partycypacji w przedsiębiorstwie. Są to 
Partycypacyjne	Schematy	Organizacyjne	dla	Innowacji	(„PSO”), odnoszące się 
do grup projektowych, ukierunkowanych szkoleń i kampanii komunikacyjnych 
na rzecz innowacji; lub Partycypacyjne	Programy	Zarządzania	(„PPZ”), które 
należy rozumieć jako planowaną pracę zespołową, pracę inteligentną, 
społeczność praktyk i korporacyjne sieci społeczne. Od 2017 roku do chwili 
obecnej, dzięki tym zachętom, podpisano tysiące umów korporacyjnych. 

Cyfryzacja	

Udostępnianie laptopów, tabletów i smartfonów, robotów, skanerów 
optycznych i innych urządzeń hi-tech stało się powszechnym sposobem, w 
jaki firmy zmieniają organizację pracy. Ostatnie, dramatycznie zwiększone 
wykorzystanie inteligentnej organizacji pracy przyspieszyło ten trend, 
który w różnym stopniu objął niemal wszystkie prace biurowe, zwłaszcza 
w administracji publicznej, bankowości i ubezpieczeniach, komunikacji i 
instytutach badawczych. Obszary, w których bezprecedensowe wykorzystanie 
zdalnych narzędzi cyfrowych zostało połączone z radykalną transformacją 
czasu pracy, z prawem do zastrzeżonego korzystania z danych osobowych, 
prawem do odłączenia się oraz bezpieczeństwem sprzętu i danych. To 
wszystko łączy się z partycypacją bezpośrednią i sprawia, że bardziej niż 
w kiedyś możliwe jest ustanowienie bezpośredniego połączenia między 
poleceniem zawartym w technologii robotycznej lub algorytmicznej, 
hierarchią korporacyjną i siłą roboczą.

Polska

O skali partycypacji mogliśmy się dowiedzieć z serii badań pod hasłem 
Pracujący	Polacy. Dotyczą one partycypacji w postaci spotkań informacyjnych 
i konsultacji z pracownikami, a także wpływu, jaki pracownicy są w stanie 
wywierać na podejmowane przez firmę decyzje. Pięćdziesiąt pięć procent 
pracowników potwierdza, że ich firmy organizują takie spotkania informacyjne, 
na których można zadawać pytania i zgłaszać propozycje.  Siedemdziesiąt 
pięć procent pracowników deklaruje, że bierze udział w szeroko rozumianych 
konsultacjach na poziomie zakładu pracy, nawet jeśli przyznają, że dotyczą 
one głównie spraw o mniejszym znaczeniu, w przeciwieństwie do ważniejszych 
kwestii związanych z miejscem pracy. W jeszcze większym stopniu niż w 
sektorze prywatnym dotyczy to przedsiębiorstw państwowych lub z udziałem 
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kapitału zagranicznego.   Dodatkowo 46% pracowników twierdzi, że ma 
wpływ na decyzje dotyczące ich stanowisk i pracy, a 64% uważa, że ich 
miejsca pracy sprzyjają swobodzie, oryginalności i innowacyjności, choć 76% 
respondentów uważa, że ich miejsce pracy sprzyja hierarchicznej strukturze 
i precyzyjnemu wykonywaniu poleceń – odsetek ten jest przekroczony w 90% 
w największych przedsiębiorstwach. 

Inne badania przeprowadzone w MŚP, wykazały, że 28% pracowników 
stwierdziło, że może mieć wpływ na organizację pracy w miejscu zatrudnienia.    
W tym samym czasie 81% badanych pracowników uznało, że partycypacja 
pracowników w zarządzaniu stanowiłby szkodliwy wpływ. Czterdzieści pięć 
procent właścicieli twierdzi, że pracownicy nie interesują się partycypacją, 
albo robią to wtedy, gdy tematem są ich własne zarobki lub poszczególne 
obowiązki. Badania pokazują, że pracownicy w Polsce oczekują od swoich 
szefów jasnych poleceń, w przeciwieństwie do jakiegokolwiek zaangażowania 
w proces decyzyjny.

Jednocześnie badania wykazały, że partycypacja wydaje się być częściej 
praktykowana w niektórych sektorach i rodzajach przedsiębiorstw, zwłaszcza 
w przedsiębiorstwach zajmujących się zaawansowanymi technologiami. 
Partycypacja jako element zarządzania jest coraz częściej postrzegana jako 
czynnik mogący zwiększyć poziom konkurencyjności przedsiębiorstw. Jest 
też postrzegana jako źródło innowacji i lepszego wykorzystania kapitału 
ludzkiego. To prawda, że praca jest złożona i wymaga pewnego poziomu 
autonomii ze strony pracowników. Badania wykazały również, że pracownicy, 
w szczególności najmłodsze pokolenia pracowników, oczekują większej 
swobody w podejmowaniu samodzielnych decyzji podczas wykonywania 
pracy. 

Hiszpania

Wdrażanie praktyk partycypacyjnych jest złożonym procesem, który nie ma 
uniwersalnego rozwiązania i nie wpływa na wszystkich pracowników w ten 
sam sposób, nawet w tej samej firmie.  Partycypacja pracowników może być 
decydującym elementem w poprawie środowiska pracy, uwzględniającym 
szeroki zakres aspektów, takich jak warunki zatrudnienia, organizacja pracy, 
ciągłe szkolenie zawodowe, bezpieczeństwo i higiena pracy itp. 

W ostatnich dziesięcioleciach pojawiły się doświadczenia partycypacji 
pracowniczej w następujących obszarach:

• Procesy restrukturyzacyjne. Na początku lat 2000 grupa ARCELOR podjęła 
proces restrukturyzacji w różnych krajach europejskich, wdrażając plan 
redukcji kosztów i wprowadzając bezpośrednią partycypację pracowników. 
Plan został opracowany przez kierownictwo firmy wraz z firmą doradczą 
McKinsey, ale bez udziału Europejskiej Rady Zakładowej. W Hiszpanii plan 
koncentrował się na zakładzie w Asturii i został poparty przez dwa wiodące 
związki zawodowe firmy, UGT i USO. Głównym celem była redukcja kosztów, a 
zatrudnienie zostało zredukowane o 1600 etatów.
• Spółdzielnie pracownicze. Są to organizacje gospodarcze o 
demokratycznych strukturach i działaniu. Działają one na powszechnie 
przyjętych zasadach współpracy, odpowiednio uregulowanych w 
mechanizmach regionalnych, krajowych i międzynarodowych: dobrowolne 
i otwarte członkostwo, demokratyczne zarządzanie, partycypacji członków 
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w zarobkach, edukacja, szkolenia i informacja. Grupa Mondragón jest 
klasycznym międzynarodowym punktem odniesienia, ale w Hiszpanii istnieje 
około 6800 spółdzielni i 92850 członków zarejestrowanych w bazie danych 
Ubezpieczeń Społecznych (dane na 2018 r.), większość z nich w sektorach 
usługowych
• Zarządzanie jakością. Na początku lat 90-tych baskijskie przedsiębiorstwa 
produkcyjne przeszły proces restrukturyzacji mający na celu podniesienie 
jakości ich procesów i produktów. W tym celu wprowadzono szereg formuł 
partycypacji pracowniczej. Badania potwierdzają, że te doświadczenia, 
skoncentrowane na autonomii w miejscu pracy, nie związane z żądaniami 
pracowników, doprowadziły do zmian w sposobie organizacji i kontroli pracy. 
• Bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy W Hiszpanii podjęto kilka 
inicjatyw partycypacyjnych; niektóre zostały zaproponowane przez zarząd, 
inne przez delegatów ds. prewencji. W Croce Ibérica kierownictwo utworzyło 
grupę roboczą składającą się z pracowników, delegatów ds. prewencji, 
techników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i higienę pracy w firmie oraz 
urzędników państwowych z Generalitat de Cataluña. Inicjatywę poprowadziło 
kierownictwo firmy.  Delegaci Comisiones Obreras ds. prewencji, przy wsparciu 
Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (ISTAS), podjęli liczne inicjatywy 
w różnych sektorach i branżach. Inicjatywy te obejmują partycypację 
bezpośrednią pracowników w grupach roboczych w celu poprawy warunków 
pracy w firmie.
• Ergonomia partycypacyjna. Zastosowanie metody ERGOPAR, 
partycypacyjnej metody poprawy warunków pracy. Partycypacja promowana 
przez komisję BHP i akceptowana przez kierownictwo. „Grupa ERGO” składa 
się z pracowników i ich przedstawicieli (delegatów ds. prewencji), techników 
z zakładowej służby prewencyjnej i innych osób. Metodologia ta została 
wdrożona w Hospital del Mar w Barcelonie w 2013 roku.  

Krajowe	 i	 sektorowe	 wymiary	 partycypacji	 bezpośredniej	 i	 jej	 wpływ	 na	
cyfryzację:	Wyniki	sprawozdań	krajowych	

Bułgaria

Badania organizacji branżowych, członków CEIB, wskazują, że wprowadzenie 
partycypacji bezpośredniej pracowników w niektórych sektorach mogłoby 
przyczynić się do: 

• poprawy organizacji pracy i czasu pracy; 
• poprawy umiejętności; Poprawy dobrostanu w miejscu pracy;
• poprawy balansu pomiędzy życiem prywatnym i pracą;
• poprawy satysfakcji i motywacji pracowników. 

Czynniki te wpływają na wydajność pracy i rentowność przedsiębiorstwa 
jako całości, a tym samym na jego konkurencyjność. W niektórych z 
badanych sektorów ich członkowie w ciągu ostatnich pięciu lat wprowadzili 
nowe technologie, głównie w postaci automatyki, komunikacji, sprzętu 
komputerowego i oprogramowania. Wprowadzenie nowych technologii 
wpłynęło przede wszystkim na zmianę wymagań kwalifikacyjnych 
pracowników, zmiany w poziomie zatrudnienia, zasady i procedury 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz organizację czasu pracy. Zmiany te 
są na ogół łatwiejsze do wprowadzenia przy większym zaangażowaniu 
pracowników, co osiąga się poprzez różne formy komunikacji bezpośredniej 
i bezpośredniej partycypacji pracowników w zarządzaniu. Jednocześnie 
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niektóre ze zmian wywołanych przez cyfryzację same w sobie wzmacniają 
rolę czynnika ludzkiego i autonomię pracowników, co osiąga się poprzez 
wprowadzenie partycypacji bezpośredniej w zarządzaniu. 

Na potrzeby badania wybrano kilka sektorów przemysłu: górnictwo, produkcję 
materiałów budowlanych oraz przemysł chemiczny i farmaceutyczny, a także 
budownictwo, a ze sfery usług – łączność. Głównym źródłem informacji były 
opinie i zbiory informacji krajowych i branżowych organizacji pracodawców 
oraz krajowych i branżowych związków zawodowych. 

Konkretnie w przemyśle farmaceutycznym nastąpiło wprowadzenie 
nowych technologii, takich jak automatyzacja, wykorzystanie komunikacji 
elektronicznej, sprzętu komputerowego, intranetu, pracy na platformie 
(algorytmów) i innych. Wprowadzono również nowe systemy produkcyjne, 
takie jak lean, „just in time”, „World Class Manufacturing” (WCM). W 
przypadku zastosowania tych technologii mają one wpływ na organizację 
pracy; wzbogacenie treści pracy dla poszczególnych stanowisk; rotację 
stanowisk; grupową i zespołową organizację pracy. Według przedstawicieli 
Bułgarskiego Stowarzyszenia Farmacji Generycznej wprowadzenie nowych 
technologii prowadzi do wzrostu liczby i względnego udziału miejsc pracy 
przyjaznych środowisku, a także do poprawy działań mających na celu 
zapewnienie godnych, bezpiecznych i zdrowych warunków pracy. 

W przemyśle górniczym i produkcji materiałów budowlanych wprowadzono 
automatyzację, łączność elektroniczną, komputery, oprogramowanie. Z 
systemów produkcyjnych wprowadzono produkcję World	Class	Manufacturing 
oraz lean. Stosowane są nowe formy organizacji pracy jak w przemyśle 
farmaceutycznym, takie jak: wzbogacanie stanowisk pracy; rotacja stanowisk 
pracy; grupowa i zespołowa organizacja pracy. 

W budownictwie nowe rozwiązania technologiczne reprezentowane 
są głównie przez automatykę i szerokie zastosowanie komunikacji 
elektronicznej. Przedstawiciele Bułgarskiej Izby Budowlanej wskazują 
również na wykorzystanie sprzętu komputerowego, oprogramowania, 
platformy pracy (algorytmu) i innych. Do nowych systemów produkcyjnych 
należą produkcja lean, „total quality management” (TQM), „World Class 
Manufacturing” i inne. Zarówno przedstawiciele organizacji pracodawców, 
jak i przedstawiciele federacji związków zawodowych zauważają stosowanie 
w sektorze budowlanym technologii związanych z „oceną ryzyka w miejscu 
pracy”. 

W komunikacji pandemia COVID doprowadziła do odrodzenia usług 
pocztowych i kurierskich, zwłaszcza ze względu na wzrost zakupów i dostaw 
online. Oczekiwania dotyczą rozwoju dostaw za pomocą dronów i pojazdów 
autonomicznych, wykorzystania w przyszłości robotów itp. 

W telekomunikacji procesy cyfryzacji od lat systematycznie się rozwijają, 
a procesy zarządzania uwzględniają wpływ na zatrudnienie, czas pracy i 
warunki pracy.

Zdaniem przedstawicieli pracodawców z branży farmaceutycznej, 
partycypacja bezpośrednia może w znacznym stopniu przyczynić się do 
zwiększenia wydajności, konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa, ale 
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może również poprawić jakość pracy i promować większą spójność społeczną. 
Jest to bardzo ważne w przypadku stosowania technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych, które stanowią kluczową część nowych procesów 
produkcji i zarządzania, zmieniają granice organizacyjne i przekształcają 
wzorce wartości dodanej, konkurencji i konsumpcji. W przypadku przemysłu 
farmaceutycznego przedstawiciele pracodawców komentują również wpływ, 
jaki partycypacja bezpośrednia i towarzyszące jej lub poprzedzające ją 
innowacje w systemach produkcji lub organizacji pracy mogą mieć na 
kształtowanie się płac. 

W przypadku przemysłu wydobywczego i produkcji materiałów budowlanych 
przedstawiciele pracodawców wskazują, że partycypacja bezpośrednia 
prowadzi do poprawy wyników indywidualnych, a także wyników grupowych 
ze względu na fakt, że praca w grupie skutkuje większą elastycznością. 
Przedstawiciele Federacji Niezależnych Związków Zawodowych Budownictwa 
(związek afiliowany przy CITUB) zwracają uwagę, że po wprowadzeniu 
nowych technologii partycypacja bezpośrednia może prowadzić do takich 
efektów jak: poprawa efektywności przedsiębiorstw; zwiększenie wydajności; 
poprawa organizacji pracy; humanizacja środowiska pracy.

	Wpływ	na	działalność	przedsiębiorstw

Z tej analizy większość wyników wskazuje się jako pozytywne, w tym:	

• rozwój innowacji (przemysł	górniczy,	produkcja	materiałów	budowlanych,	
przemysł	farmaceutyczny);
•	 łatwiejsze	i	szybsze	wdrażanie	nowych	systemów	produkcyjnych	(przemysł	
górniczy,	produkcja	materiałów	budowlanych,	przemysł	farmaceutyczny);	
• poprawa wydajności pracy (przemysł	 górniczy,	 produkcja	 materiałów	
budowlanych,	przemysł	farmaceutyczny);	
• poprawa efektywności produkcji i pracy oraz konkurencyjności 
przedsiębiorstw i produktów i usług (przemysł	farmaceutyczny);
• poprawa jakości produktów i usług (przemysł	farmaceutyczny).

Generalnie warto zauważyć, że na pozytywne rezultaty i wpływ na 
działalność przedsiębiorstw wskazują jedynie przedstawiciele branży. 
Takich pozytywnych tendencji nie wskazują przedstawiciele budownictwa 
i komunikacji. W przypadku tych ostatnich stopień wpływu na wyniki i 
działalność przedsiębiorstw jest na ogół mniej wymierny, ze względu na 
fakt, że świadczą one typowe usługi i w dużym stopniu zależą od podaży i 
popytu oraz od postaw klientów i konsumentów. W przypadku budownictwa, 
ponieważ postępy w zakresie partycypacji bezpośredniej są mniejsze, trudno 
jest również ocenić jej wpływ na działalność przedsiębiorstw w tym sektorze. 

Wydaje się, że w tych sektorach gospodarki, w których technologie są 
bardziej zaawansowane, pozytywny wpływ partycypacji bezpośredniej jest 
większy. Wyjątkiem są jednak dane dotyczące sektora telekomunikacyjnego, 
w którym przewaga technologiczna jest również znacząca. Wynika to 
prawdopodobnie z braku dostępnych danych dla organizacji pracodawców 
oraz z powodu ograniczonej partycypacji bezpośredniej w wybranej firmie.

Wpływ	na	pracę	i	zatrudnienie

Istnieją zarówno pozytywne, jak i niektóre negatywne konsekwencje wpływu 
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na pracę. Wśród pozytywnych efektów i konsekwencji kładzie się nacisk na:	

• podniesienie poziomu kwalifikacji siły roboczej (przemysł	farmaceutyczny,	
budownictwo);
• poprawa organizacji pracy (wszystkie	badane	sektory);
• poprawa organizacji czasu pracy, reżimów pracy i wypoczynku (wszystkie	
badane	sektory,	z	wyłączeniem	komunikacji);
• poprawa bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy	 (przemysł	
farmaceutyczny,	budownictwo,	komunikacja);	
• poprawa balansu pomiędzy życiem prywatnym i pracą:	 (przemysł	
farmaceutyczny,	budownictwo);
• poprawa kształtowania płac i dodatkowych mechanizmów wynagradzania 
(przemysł	 górniczy,	 produkcja	 materiałów	 budowlanych,	 przemysł	
farmaceutyczny);
• wprowadzenie form partycypacji finansowej pracowników:	 (przemysł	
farmaceutyczny);
• rozwój dobrobytu w miejscu pracy	(przemysł	górniczy,	przemysł	materiałów	
budowlanych,	przemysł	farmaceutyczny);	
• zwiększanie motywacji do pracy:	(przemysł	górniczy,	przemysł	materiałów	
budowlanych,	przemysł	farmaceutyczny;	budownictwo).

Pozytywny wpływ partycypacji bezpośredniej w zarządzaniu na pracę i 
zatrudnienie odnotowano we wszystkich badanych sektorach. Szczególnie w 
przypadku komunikacji jest on słabszy, ponieważ partycypacja bezpośrednia 
wpływa na głównie na BHP i organizację pracy. W przypadku budownictwa 
nie odnotowuje się wpływu na kształtowanie i wysokość wynagrodzeń, udział 
finansowy i dobrostan w miejscu pracy. Natomiast dla górnictwa główne wyniki 
wskazały na wpływ na kształtowanie i wysokość wynagrodzeń, dobrostan w miejscu pracy, 
motywację do pracy, ale nie ma wpływu na umiejętności oraz bezpieczeństwo i higienę 
pracy, co jest bardzo specyficzne i ważne dla tych branż. Przedstawiciele przemysłu 
farmaceutycznego odnotowują pozytywny wpływ w niemal wszystkich 
obszarach. Warto jednak zauważyć, że nie odnotowano pozytywnych 
wyników w zakresie bezpieczeństwa zatrudnienia oraz rozwoju stosunków 
przemysłowych i negocjacji zbiorowych. 

Przedstawiciele partnerów społecznych wskazują również na negatywne	
skutki partycypacji bezpośredniej, nowych form organizacji pracy i systemów 
produkcyjnych:	

• zwiększona intensywność pracy:	(budownictwo,	komunikacja);
• wzrost ilości pracy i obowiązków, ale bez poprawy warunków pracy: 
(budownictwo);	
• niekorzystne systemy czasu pracy (budownictwo,	komunikacja);	
• zwiększony stres w pracy: (budownictwo);	
• mniej działań zbiorowych i solidarności (przemysł	 górniczy	 i	 produkcja	
materiałów	budowlanych).

Jeśli chodzi o wpływ na pracę, istnieje znaczne zróżnicowanie w 
poszczególnych sektorach, w których można zaobserwować większy wpływ 
partycypacji bezpośredniej, zarówno w sektorach o bardziej zaawansowanej 
technologii, jak i w pozostałych sektorach, natomiast negatywny wpływ 
występuje częściej w budownictwie i komunikacji. Sektor budowlany wolniej 
korzysta z cyfryzacji, ale w sektorze telekomunikacyjnym, gdzie cyfryzacja 
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jest bardziej zaawansowana, również można było zaobserwować wyjątek.

Cypr 

W ramach tej części przeprowadzono wywiady z kierownikami ds. stosunków 
przemysłowych Federacji Pracodawców oraz trzema sekretarzami 
generalnymi z Federacji Pracowników Produkcji, Transportu i Pracowników 
Rządowych (członkowie stowarzyszeni z SEK).

Przedstawiciel Federacji Pracodawców twierdzi, że nowe formy technologii 
dotyczyły głównie automatyzacji, oprogramowania i intranetu, przy czym te 
dwa ostatnie zostały wprowadzone głównie ze względu na radzenie sobie 
z pandemią COVID-19. Wszyscy przedstawiciele związków zawodowych 
twierdzą, że wprowadzenie nowych technologii spowodowało zmiany w 
poziomie zatrudnienia. Nie ma jednak informacji, że zmniejszył się poziom 
zatrudnienia; zmiany w wymaganiach dotyczących kwalifikacji; zmiany w 
zasadach i procedurach bezpieczeństwa i higieny pracy; zmiany w organizacji 
czasu pracy – nie ma odniesienia, że czas pracy się zwiększył, a raczej 
odniesienie dotyczy konieczności dodania dodatkowych zmian, głównie z 
powodu wprowadzenia automatyzacji. 

Z drugiej strony przedstawiciel Federacji Pracodawców stwierdza, że 
wprowadzenie nowych technologii spowodowało zmiany w wymaganiach 
dotyczących kwalifikacji pracowników oraz zmiany zasad i procedur BHP. 
Wydaje się, że wprowadzenie nowych technologii zasadniczo nastąpiło 
w drodze porozumienia między zainteresowanymi stronami, ale bardziej 
szczegółowa analiza odpowiedzi wskazuje, że wpływ na nie ma charakter 
ich reprezentacji, ponieważ wydaje się, że kierownictwo niechętnie porusza 
kwestie, takie jak czas pracy, które mogłyby być przedmiotem negocjacji i 
odnosi się jedynie do kwestii, które są w jakiś sposób regulowane.

Wszyscy respondenci stwierdzają, że wprowadzenie nowych technologii 
spowodowało zmiany w organizacji pracy w zakresie wprowadzenia systemów	
produkcji	 lean,	 just-in-time i TQM, a także wprowadzenia grup roboczych, 
wzbogacenia stanowisk pracy i rotacji pracy. Należy zauważyć, że pomimo 
tego, że wszyscy respondenci odwołują się do grup roboczych w odniesieniu 
do zmian organizacji pracy w związku z wprowadzeniem technologii, nie ma 
odniesienia do delegowania grup, stąd po raz kolejny nie ma wskazania na 
delegowanie podejmowania	decyzji	do	zespołów	roboczych. Z odpowiedzi 
wynika, że wprowadzenie nowych technologii nie spowodowało zmian w 
warunkach zatrudnienia, a więc przynajmniej nie nastąpiły negatywne 
zmiany.

Istnieje dobry poziom komunikacji pomiędzy kierownictwem a pracownikami, 
a respondenci wskazują na regularne publikacje w czasopismach firmowych, 
ulotkach i broszurach, komunikację poprzez intranet, e-maile i smsy, poprzez 
kanały związków zawodowych oraz poprzez spotkania pracowników z 
kierownictwem na wszystkich szczeblach.

W odpowiedziach pracodawców nie wspomniano o negatywnych skutkach 
bezpośredniego udziału w projekcie, stwierdzając, że brakuje danych 
na ten temat. Wprowadzenie konsultacyjnej	 partycypacji	 bezpośredniej	
doprowadziło do zwiększenia innowacyjności, podniesienia jakości produktów 
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i usług oraz poprawy systemów produkcyjnych, ale brakuje danych na temat 
zmian w systemie wynagrodzeń.

Związki zawodowe odpowiedziały, że nie posiadają opracowanej polityki 
partycypacji bezpośredniej i chociaż twierdzą, że nie ma odniesienia do 
żadnych przedsiębiorstw, które wprowadziły partycypację bezpośrednią, są 
zdania, że partycypacja bezpośrednia była wynikiem inicjatyw związkowych.

Po raz kolejny należy zauważyć, że żaden z respondentów nie odnosi 
się do jakichkolwiek negatywnych skutków wynikających z wdrożenia 
partycypacji bezpośredniej. Ponadto wdrożenie partycypacji bezpośredniej 
nie doprowadziło do żadnych zmian w wynagrodzeniu pracowników i nie 
wpłynęło na stosunki pracy, co jest sprzeczne z przekonaniem pracodawców.

Irlandia

Uzgodnione kwestionariusze dla projektu DIRECT 2 rozdano kilku wybranym 
kierownikom i pracownikom. Respondenci pochodzili z różnych sektorów biz-
nesowych: farmaceutycznego, produkcyjnego, urządzeń medycznych, che-
micznego. Pochodzili oni z przedsiębiorstw, które są w 100% zrzeszone w 
związkach zawodowych i wszystkie miały dobrze ugruntowane formy komu-
nikacji wewnętrznej z wysokim poziomem „dialogu społecznego” poprzez 
przedstawicieli związków zawodowych, ale także zawierały dobrze ugrun-
towane ustalenia dotyczące układów zbiorowych (83%) i uzgodnione we-
wnętrzne mechanizmy rozwiązywania problemów (również 83%). W przed-
siębiorstwach tych odnotowano również wysoki poziom innych rozwiązań w 
zakresie partycypacji pracowniczej, takich jak reprezentacja poprzez rady 
zakładowe (67%), przy czym przedstawiciele pracowników uczestniczyli w 
Europejskich Radach Zakładowych (ERZ) (83%). 

Jednakże tylko jedna trzecia respondentów stwierdziła, że posiada politykę 
w zakresie partycypacji bezpośredniej, zgodnie z definicją, przy czym 50% 
stwierdziło, że jakaś forma partycypacji bezpośredniej została wprowadzona 
w ich przedsiębiorstwie. Kolejna jedna trzecia stwierdziła, że główną formą 
partycypacji bezpośredniej są konsultacje	 z	 grupą	 roboczą, a dalsze 33% 
stwierdziło, że decyzje związane z pracą są delegowane do grupy roboczej. 

Jeśli chodzi o zmiany w wyniku wprowadzenia partycypacji bezpośredniej, z 
odpowiedzi wynika, że nie było zmian w umowach o pracę, ale spowodowało 
to zmiany w systemie wynagrodzeń w 33% przedsiębiorstw – z odpowiedzi 
nie wynika, jakie to były zmiany. 

Pięćdziesiąt procent respondentów stwierdziło, że ich przedsiębiorstwa wpro-
wadziły jakąś formę nowej technologii w ciągu ostatnich pięciu lat, przy czym 
najczęstszymi formami były automatyzacja (50%) i nowe oprogramowanie 
(33%). Wprowadzenie nowych technologii również spowodowało zmiany w 
poziomie zatrudnienia (67%), jednak nie ma informacji czy był to wzrost czy 
spadek poziomu zatrudnienia. Odnotowano również stuprocentowy wzrost 
poziomu umiejętności i kwalifikacji w kadrach pracowniczych, w nowych sys-
temach produkcyjnych, takich jak lean production (50%), oraz w organiza-
cji pracy (67%), przy czym w 50% przedsiębiorstw udzielających odpowiedzi 
wprowadzono pracę zespołową. Niewiele natomiast odnotowano zmian w 
zasadach BHP (zaledwie 33%), czy w organizacji czasu pracy (17%). 
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Obserwacje dotyczące partycypacji bezpośredniej respondentów w powią-
zanej grupie dyskusyjnej były następujące:

Charakterystyka partycypacji bezpośredniej: 56% uczestników grupy fokuso-
wej stwierdziło, że w ich miejscach pracy występowały jakieś formy party-
cypacji, przy czym monitorowanie kwestii bezpieczeństwa i wydajności było 
kwestią operacyjną, w której występowały formy partycypacji. Odpowiedzi 
uczestników, którzy stwierdzili, że w ich miejscu zatrudnienia funkcjonuje ja-
kaś forma bezpośredniej partycypacji, wskazywały, że:

a. spotkania narzędziowe odbywały się co tydzień, głównie w celu omówie-
nia kwestii bezpieczeństwa;

b. istnieje codzienna interakcja między pracownikami a kierownictwem.

Jak szeroki jest udział bezpośredni? Tam, gdzie funkcjonuje jakaś forma par-
tycypacji bezpośredniej, wydaje się, że jej znaczenie jest bardzo zróżnicowa-
ne. Spotkania narzędziowe wydają się być popularne, ale jak zauważył jeden 
z respondentów: „te	nie	prowadzą	do	niczego”

Jakie są formy partycypacji bezpośredniej? W tych przedsiębiorstwach, w 
których stosuje się partycypację bezpośrednią, uwagi dotyczące funkcjonu-
jących form były następujące:

a. pewne „symboliczne” konsultacje w przypadku dużych zmian; 

b. przełożeni i kierownicy są zapraszani do udziału w komisjach ds. 
bezpieczeństwa;

c. nie ma indywidualnej partycypacji bezpośredniej, wszystkie formy są w 
„grupach roboczych”.

Jaka jest najczęstsza forma partycypacji bezpośredniej? Jedna trzecia człon-
ków grupy dyskusyjnej stwierdziła, że spotkania narzędziowe były jedyną for-
mą w ich miejscach pracy. W 22% przypadków odbyły się również spotkania 
indywidualne z przełożonymi.

Jakie kategorie pracowników biorą udział w partycypacji bezpośredniej? Z 
odpowiedzi wynika, że kategorie zaangażowanych pracowników są szerokie 
w miejscach pracy uczestników grup dyskusyjnych:

a. cały personel w jednej trzeciej przedsiębiorstw;

b. w 22% przedsiębiorstw zaangażowani są „wybrani” członkowie personelu.

Jakie sprawy są objęte partycypacją bezpośrednią? Zwrócono uwagę na 
wiele różnych zagadnień, takich jak:

a. kwestie BHP, 

b. zmiana w logo firmy,

c. zakończenie pracy,

d. kwestie informatyczne i kadrowe. 

Jakie były powody wprowadzenia partycypacji bezpośredniej? Zapropono-
wano wiele różnych powodów. Większość wydaje się być pozytywna, ale nie-
które odpowiedzi wskazują na element nieufności wobec motywów kierow-
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nictwa:

i. aby przełamać bariery;

ii. aby spacyfikować pracowników!

iii. aby wprowadzić lub narzucić zmianę;

iv. poprawa poziomu bezpieczeństwa;

v. uświadamianie pracowników o problemach;

vi. poprawa komunikacji; 

vii. rozwiązywanie problemów zanim „wymkną się spod kontroli”.

Czy partycypacja bezpośrednia zmniejsza wpływy związków zawodowych? 
Choć istniały pewne obawy dotyczące wpływu na związki zawodowe, jedna 
trzecia uczestników grupy fokusowej nie miała takiego zdania. Wśród innych 
odpowiedzi znalazły się:

a. Możliwość ograniczenia wpływów związków, zarówno pozytywnych jak i 
negatywnych!

b. Jeśli zostanie to zrobione właściwie, może zmniejszyć wpływy związków 
zawodowych!

Włochy

Bezpośrednie zaangażowanie jest obecne tylko w 1% tekstów dotyczących 
pracy zespołowej.  Ciekawe dane płyną również z badań europejskich, np. w 
2015 roku Włochy uplasowały się dość nisko w tabeli pod względem jakości 
zaangażowania.

Warto zwrócić uwagę na ważne badanie dotyczące jakości pracy, 
przeprowadzone przez Narodowy Instytut Analiz Polityk Publicznych (INAPP) 
w 2015 r., z jego odniesieniami do zakresu uczestnictwa, autonomii i kontroli. 
Stwierdzono, że:

• 26.8% próby lokalnych przedsiębiorstw stosuje praktyki	 partycypacji	
organizacyjnej	(PPO); 
• 94,9% przewiduje regularne spotkania kierownictwa z pracownikami; 
• 78,4% rozważa podział niektórych decyzji;
• 69.9% zapewnia inicjatywy szkoleniowe.

Najbardziej zaangażowane były przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 250 
pracowników (42%). Korelacja z wydajnością, czyli produktywnością i jakością, 
jest bardzo istotna, podobnie jak w przypadku wprowadzania nowych 
procesów i nowych technologii. Wniosek z badania jest taki, że przyjęcie 
partycypacyjnych praktyk organizacyjnych przynosi korzyści, zarówno dla 
pracowników (wyższa jakość pracy), jak i dla pracodawców (lepsze wyniki), 
zwłaszcza w zderzeniu z procesami innowacji technologicznych. 

Dla pracowników zatrudnionych na standardowych umowach w sektorach 
produkcyjnych największym wyzwaniem jest automatyzacja oraz rosnące i 
masowe przyjmowanie nowych technologii cyfrowych w rutynie i organizacji 
pracy. Tutaj przedstawiciele pracowników, w tym związki zawodowe, są 
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wezwani do udziału w przewidywaniu zmian i innowacji w pracy, poprzez 
tradycyjne narzędzia i kanały zarówno reprezentacyjnego, jak i partycypacji 
bezpośredniej. 

Obraz jest zupełnie inny w odniesieniu do stosunków pracy w gospodarce	
fuch, gdzie problemy są jeszcze bardziej radykalne i dotyczą statusu 
prawnego, dostępu do zabezpieczeń państwa opiekuńczego, cyfrowego 
tayloryzmu i „tyranii” algorytmów. Ponadto istnieje ogromny problem 
reprezentacji, ponieważ bardzo trudno jest zgromadzić tych rozproszonych i 
bardzo słabych pracowników na rynku pracy.

W odniesieniu do Włoch należy zacząć od pewnych danych dotyczących jego 
rozpowszechnienia w gospodarce i społeczeństwie. W odniesieniu do danych 
dotyczących innowacji cyfrowych i społeczno-technicznych Włochy są krajem 
o silnych dualizmach. Podczas gdy obecnie niektóre obszary doskonałości 
są w stanie konkurować z najlepszymi doświadczeniami międzynarodowymi, 
nadal istnieje znacząca rzeczywistość oparta na tradycyjnych modelach 
organizacyjnych.

Polska

Według badań przeprowadzonych w Polsce w 2016 roku, tylko 11,2% członków 
kadry pracowniczej w wieku 18-30 lat, którzy po prostu „wykonują” zadania 
(nie będąc nad nikim przełożonymi) uważa, że powinni mieć jakiś wpływ na 
zarządzanie firmami, w których są zatrudnieni. Ta ostatnia liczba stanowiła 
jednak udział osób sugerujących, że pierwsza z nich jest „zdecydowanie” 
prawdziwa, gdyż kolejne 35,7% respondentów znalazło się w kategorii „raczej 
prawdziwa”. 

Partycypacja częściej występuje w sektorze usług niż w przemyśle, ze 
szczególnie niskim poziomem w branży budowlanej. Najczęściej praktykowano 
ją w handlu (85%), w instytucjach sektora publicznego (zdrowie i opieka 
społeczna, 86,4%), w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej (85,7%) 
oraz w bankowości i ubezpieczeniach (85,7%).

Stwierdzono, że partycypacja jest największa wśród podmiotów gospodarczych 
zatrudniających od 200 do 499 pracowników, a najwyższy odsetek (70,6%) 
osiągnęła w podmiotach, które zatrudniają powyżej 500 pracowników. Nie 
stwierdzono, aby forma własności korelowała z tymi poziomami partycypacji. 
Aktywność partycypacyjna dotyczyła raczej pracowników działających 
w charakterze specjalistów, natomiast angażowanie pracowników 
operacyjnych, np. zatrudnionych przy produkcji, dystrybucji, transporcie i 
magazynowaniu tylko w bardziej ograniczonym zakresie.

Przemysł	motoryzacyjny

Pracownicy i kierownicy są zazwyczaj świadomi wpływu, jaki nowa 
technologia będzie miała na organizację pracy, a także na (obniżony) poziom 
zatrudnienia.  Badania międzynarodowe pokazują, jak około 47% wszystkich 
stanowisk, rozłożonych na różne zadania, jest zagrożonych utratą pracy, 
w miarę wprowadzania do procesów produkcyjnych różnych elementów 
informatyzacji. Chodzi tu m.in. o bardziej zaawansowane formy produkcji, 
robotykę, nowe materiały, postępującą cyfryzację, AI i innowacje produktowe. 
Procesy automatyzacji w największym stopniu dotyczą stanowisk, na których 
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kwalifikacje są jedynie na niskim lub średnim poziomie.

W wielu działających zakładach przemysłu motoryzacyjnego obowiązuje 
proces	 ciągłej	 innowacji, w miarę wprowadzania nowych technologii oraz 
zasada, że co roku należy osiągać 5% oszczędności. Zapewnia to tzw. 
odchudzanie lub odwarstwianie, przy czym podejmowane są wysiłki w celu 
optymalizacji kosztów i procesów. Na linię produkcyjną wprowadzane są 
roboty, ale także „co-boty” tj. takie, które mogą pracować obok ludzi na 
linii montażowej. Zdaniem jednego z kierowników robotyzacja jest obecnie 
standardem w branży montażu silników i postrzegana jest jako jedyna droga 
dalszego rozwoju sektora. 

Wprowadzenie nowych technologii w firmach wpłynęło na ich strukturę 
organizacyjną, na sytuacje, z którymi spotykają się pracownicy oraz na sposób, 
w jaki ci ostatni realizują swoje zadania w pracy.   Po roku 1990 nastąpiły 
znaczne redukcje poziomu zatrudnienia, również w wyniku zmian na rynku 
pojazdów mechanicznych. Obejmowało to zatem zmiany w popycie na różne 
kategorie pojazdów i w efekcie niektóre zakłady samochodowe działające 
przed 1990 r. zbankrutowały. Najbardziej spektakularnym przypadkiem był 
upadek Fabryki	Samochodów	Osobowych	(FSO) z siedzibą pod Warszawą. 
Przedsiębiorstwo zawarło sojusz z różnymi producentami, ale ostatecznym 
skutkiem było jego zamknięcie. 

Charakter pracy wpływa na to, jak intensywna może być partycypacja. Praca 
w fabryce często oznacza system operacyjny polegający na ruchomej linii 
montażowej.  Większość aspektów takiej pracy jest kontrolowana przez ścisłe 
przepisy dotyczące miejsca pracy.   W grupie FCA (FIAT) kierownictwo fabryki 
wykazało korzyści płynące z koncepcji współtworzenia.   Jeden z respondentów 
studium przypadku uznał, że wyzwaniem dla osób instalujących nową 
technologię jest posiadanie wystarczających umiejętności, aby wprowadzić 
pracowników w proces, w którym współtworzenie może rzeczywiście nastąpić. 

Jeszcze inny zauważył, że: 

(...)	 pracownik	 wykonujący	 pracę	 fizyczną	 –	 jako	 faktyczny	 użytkownik	
technologii	–	nie	ma	zbyt	szerokich	możliwości	uczestniczenia	w	akcjach	tego	
typu,	właśnie	ze	względu	na	rodzaj	wykonywanej	pracy	i	tempo,	w	jakim	musi	
być	ona	wykonywana.	

W opinii innego, 

(...) pracownicy	powinni	 być	 częścią	 koncepcji	współtworzenia.	 Nie	
powinni	być	poza	nim,	a	wręcz	powinni	być	współtwórcami	i	częścią	
procesu,	 jako	 swego	 rodzaju	 ciało	 doradcze	mogące	 przekazywać	
uwagi	i	spostrzeżenia.

Respondenci wskazali ponadto na potrzebę równowagi jako elementu 
procesów, w ramach których wprowadza się nowe technologie. 
Kluczowym wyzwaniem jest zapewnienie, że włączenie nowych 
pracowników nie spowoduje wykluczenia innej grupy pracowników, 
tym bardziej jeśli ci, których to dotyczy, należą do starszych grup 
wiekowych. Potrzebna jest więc równowaga między tą ostatnią 
grupą osób (niezbyt chętnych do udziału w procesie zmian) a ich 
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młodszymi kolegami z pracy. Starsi pracownicy nie będą narażeni 
na wykluczenie, jeśli będą mieli dostęp do szkoleń, ponieważ dzięki 
szkoleniom ci starsi pracownicy mają szansę być na bieżąco ze 
zmianami technologicznymi. 

W Volkswagen Poznań	podjęto szereg przedsięwzięć wprowadzających 
nowe technologie.   W ostatnim czasie najważniejsza zmiana technologicz-
na dotyczyła spawalni w 2020 roku, gdzie zainstalowano roboty do pro-
dukcji nowego pojazdu dostawczego znanego jako Caddy.  Automatyzacja 
wiązała się z koniecznością zmniejszenia poziomu zatrudnienia o około 750 
osób.  Ponadto w trakcie pandemii COVID-19 planowano zwolnienie kolej-
nych 450 pracowników.  Z drugiej strony, jak wyjaśnia szef firmy, to właśnie 
z powodu automatyzacji oddano do użytku kolejny zakład Volkswagena, w 
związku z uruchomieniem linii produkcyjnej montującej pojazdy dostawcze 
Crafter.  Firma z wyprzedzeniem poinformowała o wprowadzeniu automa-
tyzacji, gdyż była to wcześniejsza część strategii firmy.  Związki podjęły ne-
gocjacje, m.in. w sprawie kryteriów, jakimi kierowano się przy zwolnieniach, 
a także w sprawie wprowadzenia pakietu wsparcia dla pracowników, którzy 
stracili pracę.  

Pracowników przeszkolono, aby zapewnić im gotowość do wykonywania pra-
cy w nowych warunkach. Jednocześnie faktyczne wprowadzenie robotów do 
miejsc pracy wiązało się ze zmianami w sposobie organizacji pracy.   Jeden z 
pracowników zauważył, jak duży wpływ na kierownictwo miało podniesienie 
wydajności pracowników jako cel priorytetowy.  Co roku kierownictwo szuka 
szans na oszczędności i zwiększenie poziomu efektywności. 

Jednak to osoby na wyższych szczeblach zarządzania podejmują jednostron-
ne decyzje o zwiększeniu obciążenia pracą, a następnie monitorują miejsce 
pracy, aby ocenić, jak się sprawy mają. Zakładają, że zmiany technologiczne 
sprawiają, że praca jest mniej uciążliwa dla pracowników, którzy są wtedy 
w stanie zrobić więcej i pracować bardziej efektywnie. To z kolei zapewnia 
zmniejszenie liczby pracowników na niektórych stanowiskach pracy, przy 
czym obowiązki i zadania są rozdzielane pomiędzy pozostałych pracowni-
ków.

Jednym z rezultatów tego podejścia była rotacja pracowników na różnych 
stanowiskach pracy; był to pomysł, który jeden z poszkodowanych pracow-
ników uznał za skutkujący pogorszeniem warunków pracy dla niektórych 
członków załogi. Niektórzy pracownicy utracili dobre miejsca pracy, ponie-
waż przydzielono im pracę opartą na wykonywaniu powtarzalnych ruchów 
na linii montażowej, co spowodowało, że pracownicy cierpieli na depresję w 
związku ze zmianą miejsca pracy i utratą statusu.

W tym okresie zmian technologicznych i organizacyjnych związki zawodowe 
utrzymywały stały kontakt z kierownictwem.  Wdrażano różne formy uczest-
nictwa, w których uczestniczyły zarówno związki zawodowe, jak i pracownicy 
różnych jednostek organizacyjnych. Jednakże sugerowano również, że auto-
matyzacja powinna pomóc pracownikom w wykonywaniu najbardziej wyma-
gających i najcięższych prac, a nie powodować zwolnienia, które w rzeczywi-
stości spowodowała, nawet jeśli niektóre grupy pracowników nadal wykonują 
intensywną pracę.
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Telekomunikacja

Telekomunikacja to sektor, który w ciągu ostatnich trzech dekad 
przeszedł ogromne zmiany technologiczne. Miało to daleko idący wpływ 
na świadczenie usług, ale także na poziom zatrudnienia. Najlepszym 
przykładem jest zakres zmian w firmie, która przejęła rolę od dawnego 
państwowego monopolisty. Na początku lat 90., kiedy świadczenie usług w 
sektorze telekomunikacyjnym zorganizowano w spółkę prawa handlowego 
o nazwie TP	S.A., która zatrudniała prawie 70 tys. osób. Jednak do 2020 r. 
firma miała około 10 000 bezpośrednio zatrudnionych pracowników. 
Przewiduje się, że do trzeciego kwartału 2022 r. nastąpi dalszy spadek 
zatrudnienia do około 1400 osób. W ciągu tych trzech dekad nastąpił 
również duży wzrost liczby abonentów usług telefonicznych. 

W tym sektorze można wyróżnić pewne rodzaje partycypacji bezpośredniej. 
Pracodawcy bardzo chętnie sięgają po metodę kwestionariuszy 
stanowiskowych, w których pracownicy mogą wyrazić opinie na temat szeregu 
kluczowych aspektów swojej pracy, takich jak satysfakcja z pracy, warunki 
pracy czy postawy prezentowane przez kierownictwo. Firmy zwołują także 
specjalne zespoły projektowe, które zajmują się usprawnianiem kluczowych 
procesów biznesowych, na przykład relacji z klientami, gdzie zasięga się 
opinii pracowników, jak poprawić jakość i efektywność obsługi klientów. 

Standardowe metody partycypacji stosowane są również przy realizacji 
niektórych kluczowych projektów, takich jak zmiany w stosowanych 
technologiach i metodach organizacji pracy. W takich okolicznościach 
odbywają się spotkania z pracownikami, rozdawane są ankiety, a informacje 
zamieszczane są na portalach firmowych. 

Hiszpania

Zgodnie z literaturą, w większości doświadczeń partycypacyjnych 
zarejestrowanych w Hiszpanii, partycypacja jest interpretowana w sposób 
menedżerski. Zgodnie z tym poglądem pracownicy powinni być zaangażowani 
w wartości i normy nowej kultury organizacyjnej, stając się uczestnikami 
celów biznesowych. W tym zakresie partycypacja może przyczynić się do 
zwiększenia efektywności przedsiębiorstwa (obniżenia kosztów, zwiększenia 
wydajności i jakości) oraz wzmocnienia zaangażowania pracowników w 
realizację celów biznesowych poprzez przyswojenie kultury	przedsiębiorstwa 
lub kultury	organizacyjnej. Może to być postrzegane jako ryzyko dla związków 
zawodowych, gdy muszą one współpracować z proponowaną przez 
kierownictwo partycypacją pracowniczą lub się jej sprzeciwiać. Wsparcie 
może osłabnąć, jeśli pracownicy postrzegają, że ich partycypacja wzrasta 
poprzez przekazywanie sugestii i skarg bezpośrednio do kierownictwa i 
zmniejszanie wpływu związków w miejscu pracy. 

Prowadzone głównie przez grupy pracowników we współpracy z delegatami 
ds. prewencji następujące doświadczenia są godne uwagi: 

• Poprawa warunków pracy w pubach FC Barcelona. Kierownictwo i 
przedstawiciele pracowników wspólnie zaprojektowali grupy robocze jako 
przestrzenie, w których firma wysłuchuje i wdraża propozycje zmian w sposobie 
wykonywania pracy i świadczenia usług. Organizowano cotygodniowe 
spotkania dotyczące planowania i comiesięczne spotkania wydziałowe, na 
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których delegaci ds. prewencji CCOO proponowali środki zapobiegawcze.
• Działania prewencyjne w zakresie organizacji pracy w ośrodku zdrowia 
dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi 
(Centre Assistencial Sant Joan de Déu d’Almacelles). Zapobieganie ryzyku 
psychospołecznemu odbywa się poprzez partycypację pracowników w 
różnych kwestiach, takich jak organizacja przerw i urlopów, wyjaśnienie zadań 
i obowiązków itp. Jest to partycypacyjny proces prewencji prowadzony przez 
delegatów ds. prewencji Comisiones Obreras oraz dyrektora ds. administracji 
i zasobów ludzkich.   
• Środki zapobiegawcze w sektorze oczyszczania ulic. Inicjatywa 
opracowana przez Federację Usług Prywatnych (CC.OO), Federację Usług 
Publicznych (UGT) i Stowarzyszenie Miejskich Przedsiębiorstw Oczyszczania 
przy wsparciu ISTAS i finansowaniu przez Fundację Zapobiegania Ryzyku 
Zawodowemu. Pracownicy uczestniczą w procesie podejmowania decyzji i 
dzielą się swoją wiedzą. Są pytani o przydzielony sprzęt i trasę. Mogą oni 
proponować pomysły i działania, które są przekazywane kierownictwu i 
delegatom. Konsultacje z pracownikami przeprowadza się również przed 
zakupem sprzętu, takiego jak ciężarówki, kontenery, pojemniki, worki na 
śmieci itp. tak, aby mogli wpłynąć na decyzje dotyczące ich narzędzi pracy 
• Przekształcenie organizacji pracy w Hotelu Colón. Inicjatywa ta, 
zainicjowana przez delegatów i kierownictwo ds. prewencji przy wsparciu 
ISTAS, koncentrowała się na zapobieganiu ryzyku psychospołecznemu. 
Pod względem wyników przyniosła ona rzeczywistą transformację w 
organizacji pracy, a konkretnie w postaci partycypacji pracowników. Grupa 
robocza wskazała na konieczność zmiany metod pracy w tym miejscu. 
Spotkania wydziałowe odbywały się jako przestrzeń do informacji, dyskusji i 
podejmowania decyzji dotyczących codziennych operacji i incydentów w celu 
zmniejszenia szkodliwego narażenia na ryzyko psychospołeczne. Pracownicy 
zwiększyli swój wpływ na codzienną pracę. Ich wiedza i doświadczenia 
zostały zweryfikowane, otrzymali wsparcie ze strony przełożonych i 
współpracowników.
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Rozdział 6
Porównania sposobu rozwiązania problemu COVID-19 w 
sześciu krajach partnerskich 

Chociaż pierwotnym zamiarem tego projektu nie było uwzględnienie 
doświadczeń pracowników i przedsiębiorstw w reagowaniu na COVID-19 i nie 
było to częścią wniosku o finansowanie projektu przez Komisję Europejską, 
ale ponieważ pandemia rozprzestrzeniła się w państwach członkowskich 
UE w momencie, gdy prace nad DIRECT 2 rozpoczynały się, zdecydowano 
się zbadać, jak przedsiębiorstwa ze studium przypadku zareagowały na 
pandemię. 

Odpowiedzi na tę dodatkową część studiów przypadku wskazały na cztery 
kluczowe wyniki:

1. zdrowie i bezpieczeństwo pracowników było głównym przedmiotem 
troski wszystkich przedsiębiorstw i w większości przedsiębiorstw 
utworzono specjalne wspólne komitety kierownictwa i związków 
zawodowych ds. pandemii COVID;

2. w miarę możliwości ułatwiono pracę zdalną i z domu, we wszystkich 
przedsiębiorstwach zapewniono niezbędne wyposażenie, takie jak 
komputery, drukarki, oprogramowanie, dostęp do Internetu itp. i 
wiele firm oczekuje, że ten sposób pracy będzie kontynuowany w 
przyszłości po pandemii;

3. W przypadku pracowników, którzy nie mogli wykonywać swojej 
pracy zdalnie, na przykład w zawodach produkcyjnych uznawanych 
za „kluczowe” dla społeczności i gospodarki, lub po zakończeniu 
całkowitego zamknięcia w państwach członkowskich UE, wprowadzono 
szeroko zakrojone środki ostrożności w zakresie bezpieczeństwa 
pracowników;

4. wstrzymano spotkania wewnętrzne, a komunikacja w miejscu pracy 
przeniosła się do sieci, gdzie coraz częściej korzystano z intranetów, 
wideokonferencji i poczty elektronicznej.

informacje zawarte w studiach przypadków dotyczące tego, jak 
przedsiębiorstwa zareagowały na COVID-19, pokazały, jak wiele zrobiły, aby 
zapewnić bezpieczne środowisko pracy w bardzo trudnych okolicznościach:

Produkcja:

• Wykorzystanie komunikacji elektronicznej i technologii informacyjnych 
było już szeroko stosowane w bułgarskiej firmie farmaceutycznej Sopharma, 
ale pandemia stanowiła dodatkowy impuls do dalszego rozwoju telepracy. W 
miarę możliwości wprowadzono te środki wraz ze zwiększeniem wykorzystania 
innych form komunikacji elektronicznej, takich jak telefony komórkowe, 
poczta elektroniczna i wideokonferencje oraz spotkania. Chociaż nową formę 
pracy ogranicza charakter procesu produkcyjnego, przewiduje się, że w 
miarę możliwości wykorzystanie komunikacji cyfrowej będzie kontynuowane 
w przyszłości.
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• Cypryjskie przedsiębiorstwo chemiczne Medochemie kontynuowało 
produkcję, ponieważ uznano ją za usługę kluczową podczas pandemii 
COVID. Wprowadziła jednak szereg działań mających na celu ochronę 
pracowników, takich jak nienakładanie się zmian lub „przekazywanie” zmian, 
co zapewniło, że członkowie zmian nigdy nie przebywali w tym samym 
budynku w tym samym czasie. Firma importowała również „szybkie” testy 
do użytku pracowników, zanim były one dostępne od państwa lub szerzej 
dostępne dla ogółu społeczeństwa. 

Zakładowy inspektor BHP (przedstawiciel pracowników) ściśle współpracował 
z kierownictwem działu kadr w celu zapewnienia bezpieczeństwa całej 
załodze. Tak więc pracownicy tych działów, które mogły pracować zdalnie, 
głównie w obszarach administracyjnych – finanse, marketing, HR itp. – mieli 
ułatwione zadanie i zostali wyposażeni w niezbędne do tego technologie. 
Firma pomogła również rodzicom, którzy musieli opiekować się dziećmi 
podczas pandemii, na przykład poprzez konfigurację systemu zmian, aby 
dostosować się do tych obowiązków rodzinnych.

Pandemia spowodowała wzrost wykorzystania technologii, w szczególności 
technologii informacyjno-komunikacyjnych, w celu ułatwienia pracy w 
domu poprzez wykorzystanie Internetu, poczty elektronicznej i wiadomości 
tekstowych. Do spotkań online wykorzystywano również telekonferencje. 
Oczekuje się, że korzystanie z takich technologii komunikacyjnych będzie 
kontynuowane po zakończeniu pandemii COVID.

• Irlandzki producent farb, Fleetwood, został również wyznaczony jako 
„usługa podstawowa” podczas pandemii, a bezpieczeństwo pracowników 
było traktowane jako wysoki priorytet. W celu rozwiązania wszelkich kwestii 
związanych z pandemią powołano specjalny wspólny komitet ds. zdrowia i 
bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID. Tym, którzy mogli pracować w 
domu, ułatwiono to i dostarczono im wszystkie niezbędne do tego technologie 
– komputery, drukarki i zainstalowano ulepszone łącza szerokopasmowe. 

Aby kontynuować produkcję: 

o wprowadzono odizolowane miejsca pracy, aby zapewnić bezpieczeństwo, 

o zamontowano przenośne ścianki oddzielające te miejsca,

o stworzono tymczasowe stołówki, aby pracownicy mogli pozostać w izolacji,

o zapewniono wyposażenie w środki ochrony indywidualnej, a firma 
wyprodukowała własne środki do odkażania rąk.

Jednym z głównych wyzwań podczas pandemii dla Fleetwood było zakłócenie 
łańcucha dostaw „just-in-time” i zabezpieczenie niezbędnych komponentów 
do procesu produkcji. Proaktywne podejście firmy w odpowiedzi na 
pandemię i utrzymanie produkcji zaowocowało zwiększoną życzliwością 
wśród pracowników i zgadza się, że doświadczenie wspólnej pracy i zmiana 
kultury w ostatnich latach ułatwiła zarówno kierownictwu, jak i pracownikom 
współpracę w radzeniu sobie z wyzwaniami stawianymi przez pandemię 
COVID. 

• Metallurgy Foundry w Hiszpanii musiała zostać nagle zamknięta wraz z 
nadejściem pandemii. Istniejący model partycypacji bezpośredniej umożliwił 
szybką reakcję zarówno kierownictwu, jak i związkom zawodowym w celu 
osiągnięcia porozumienia w kwestii sposobu postępowania w przypadku 
tymczasowego zamknięcia zakładu. Z racji, że zamknięcie trwało krócej niż 
oczekiwano, wznowiono produkcję, a poziom popytu był wysoki, co pociągało 
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za sobą dodatkowe zyski, kierownictwo postanowiło odrzucić pierwotne 
porozumienie ze związkami zawodowymi i wypłacić pracownikom wszystkie 
utracone dochody oraz podzielić się tymi dodatkowymi zyskami. 

Procedury postępowania w przypadku zamknięcia zostały uzgodnione przez 
Komitet Zdrowia i Bezpieczeństwa oraz specjalny komitet ds. pandemii 
COVID, który spotykał się co tydzień. Również w tej firmie promowano pracę 
zdalną dla tych pracowników, którzy mogli to się jej podjąć, co rozszerzyło 
już istniejącą politykę	utrzymania	równowagi	pomiędzy	życiem	zawodowym	
a	osobistym. Spotkania twarzą w twarz odbywały się w plenerze oraz zdalnie. 
Nie wydaje się, aby doszło do dodatkowego wykorzystania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, ponieważ stosowano je już przed wybuchem 
pandemii.

• Podobnie jak w przypadku Fleetwood, a także innych producentów 
przemysłowych, głównym wyzwaniem i negatywnym skutkiem pandemii 
dla firmy Electrolux we Włoszech było zakłócenie łańcuchów dostaw 
komponentów, co spowodowało ponowną ocenę systemu „just-in-time” 
i podjęcie decyzji o przybliżeniu produkcji komponentów do zakładów 
produkcyjnych. 

Firma objęła również wiodącą rolę w opracowaniu krajowego protokołu 
dotyczącego bezpieczeństwa zdrowia pracowników podczas pandemii 
COVID. Uważa się, że było to korzystne dla znalezienia rozwiązań w miejscu 
pracy w celu poradzenia sobie z pandemią. Z chwilą wznowienia pracy, w 
marcu 2021 roku, wprowadzono noszenie masek, a w stołówkach resortowych 
zamontowano ekrany. Wprowadzono również przesunięte godziny wyjścia i 
wejścia, aby uniknąć gromadzenia się przy przejęciu zmian. Dla pracowników 
administracyjno-biurowych wprowadzono możliwość pracy zdalnej. Po 
zamknięciu w 2020 roku Electrolux wrócił do produkcji w 2021 roku, a na jego 
produkty był silny utajony popyt. 

Jednym z interesujących punktów, który był jedynym takim doświadczeniem 
podkreślonym w studiach przypadków, był sprzeciw pewnej liczby 
pracowników wobec noszenia masek podczas pracy zmianowej, ponieważ 
uważali je za zbyt niewygodne w gorących miesiącach letnich i ponownie, 
wraz z zakończeniem stanu wyjątkowego pod koniec grudnia 2021 r., Zielona 
Certyfikacja COVID-19 (Zielona Przepustka) wprowadziła obowiązek noszenia 
masek podczas wchodzenia do publicznych i prywatnych miejsc pracy, na 
mocy dekretu z mocą ustawy nr. 127/2021, co ponownie spowodowało 
powszechne protesty wśród pracowników na terenie zakładu. 

• Przed pandemią COVID w irlandzkim przedsiębiorstwie produkującym 
urządzenia medyczne istniał szereg wewnętrznych ustaleń dotyczących 
wspólnych spotkań, takich jak regularne spotkania lokalne na „hali 
produkcyjnej”, comiesięczne spotkania produkcyjne z udziałem przedstawicieli 
związków zawodowych, dwumiesięczne spotkania kierownictwa wyższego 
szczebla i związków zawodowych. Jednak wraz z nadejściem pandemii 
wszystkie te ustalenia ustały, a nacisk został przeniesiony na pracę wspólnego 
komitetu ds. zdrowia i bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID, który 
miał zająć się logistyką i uzgodnieniem protokołów. 

Wspólny komitet uwzględnił wszystkie obawy pracowników, w wyniku czego 
ograniczono przemieszczanie się pracowników i materiałów po terenie 
zakładu, uregulowano kwestię zmian, tak aby nie dochodziło do mieszania 
się „baniek pracowniczych”, a wejścia i wyjścia na teren zakładu rozdzielono. 
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Zarząd kontynuował regularne konsultacje z pracownikami na temat szeregu 
kwestii, takich jak proponowane zmiany warunków pracy lub wszelkie rewizje 
schematów zmian, które stały się priorytetem w miarę wdrażania ograniczeń 
COVID w całym zakładzie. 

W związku z tym, że zakład produkujący urządzenia medyczne o dużej skali 
produkcji był wyłączony z przepisów ograniczających, nie było możliwe, aby 
większość pracowników mogła pracować z domu. Jednak ci, którzy mogli, 
zostali do tego przystosowani i wyposażeni w odpowiednią technologię. 
Intranet i poczta elektroniczna wykorzystywano do utrzymywania kontaktu ze 
wszystkimi pracownikami, a wszelkie wątpliwości ze strony pracownika mogły 
być rozwiązywane bezpośrednio drogą elektroniczną poprzez dział kadr 
lub specjalną komisję ds. zdrowia i bezpieczeństwa w związku z pandemią 
COVID.

FCA Polska – na początku pandemii kierownictwo wprowadziło strategię do-
tyczącą kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przed zakaże-
niem. Związki zawodowe poproszono o skomentowanie podejścia kierownic-
twa i przedstawienie propozycji, a kierownictwo było otwarte na rozważenie 
wszelkich sugestii. Około 30% wszystkich zasad i przepisów COVID wprowa-
dzonych w celu zapewnienia lepszego bezpieczeństwa podczas pandemii 
zostało zaproponowanych przez związki zawodowe. 

Oczywiście pomysły zarówno związków zawodowych, jak i samych pracow-
ników dotyczyły przede wszystkim zmniejszenia szans na zarażenie się ludzi. 
Na przykład zachęcano pracowników do przynoszenia własnych, indywidu-
alnych butelek wody, zamiast korzystania z dużych, wspólnych źródeł na te-
renie zakładu, a także wprowadzono regulacje mające na celu uniknięcie 
tłoku w miejscach wspólnych, takich jak szatnie itp. Uregulowano również 
wejścia i wyjścia, a pracownikom zalecano, aby niczego nie dotykać wcho-
dząc i wychodząc przez bramy. Firma zapewniła również dodatkowe autobu-
sy dla pracowników, do i z zakładu, aby zapewnić zachowanie odpowiednich 
odległości między ludźmi w trakcie podróży.

Telcom

• W przypadku firmy telekomunikacyjnej, BTC-Vivacom, gdzie pracuje 
duża liczba pracowników, a nowe technologie są bardziej zaawansowane, 
pracownicy są już uprawnieni do pracy zdalnej lub telepracy do pięciu dni 
roboczych w miesiącu i jest to część działalności firmy od wielu lat. Jednakże 
w wyniku pandemii oraz w związku z tym, że pracownicy pierwszej linii stali się 
bardziej ostrożni w kontaktach z klientami, zmieniono harmonogramy pracy, 
wydłużając czas pracy w niepełnym wymiarze godzin, a w miarę możliwości 
wydłużono dyżury oraz pracę w domu. Około 40% pracowników pracowało 
zdalnie przez dłuższy czas w ciągu 2021 roku.

Zasadniczo (w obu bułgarskich studiach przypadku) pandemia spowodowała 
ogólny wzrost wewnętrznego wykorzystania komunikacji elektronicznej, 
wzrost wykorzystania intranetu, komunikacji przez telefony komórkowe, 
takich jak komunikatory i e-maile, a także spotkań wideo, podczas gdy 
działania szkoleniowe były również prowadzone online.

• Orange Telecom (Polska): wszystkie procedury bezpieczeństwa i 
komunikacja w celu poradzenia sobie z nowymi okolicznościami zostały 
przygotowane przez firmę poprzez jej jednostki i działy. Związki zawodowe 
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ani żadne inne organy pracownicze nie miały żadnego wkładu ani nie 
uczestniczyły w tym procesie. Jeden z liderów związku mówi, że wszystko, co 
było potrzebne, zostało przygotowane perfekcyjnie, zgodnie ze wszystkimi 
przepisami dotyczącymi pandemii COVID i w odpowiednim czasie. Związki 
zawodowe nie zgłosiły żadnych zastrzeżeń do tej polityki awaryjnej, jeśli 
chodzi np. o nową organizację pracy, pracę zdalną itp. Firma nie próbowała 
zmienić porozumienia płacowego i nie było powodów, aby związki zawodowe 
podnosiły tę kwestię. 

Organizacje	usługowe

• Cypryjska Organizacja Ubezpieczeń Zdrowotnych była w stanie 
kontynuować swoją pracę w czasie pandemii dzięki już istniejącej 
zaawansowanej technologii. Jednak organizacja pracy została zaburzona 
i trzeba było wprowadzić pracę zdalną. Aby to ułatwić, wprowadzono 
zaawansowane technologie i oprogramowanie wspierające pracę zdalną lub 
w domu, takie jak inteligentne telefony, wideokonferencje, intranet i poczta 
elektroniczna. Zarówno kierownictwo, jak i pracownicy zgodzili się, że praca 
zdalna jest niezbędna dla ochrony zdrowia pracowników i zapewnienia 
ciągłości usług dla społeczeństwa. 
• W hiszpańskiej Spółdzielczej Kasie Oszczędności cyfryzacja została 
przyspieszona przez pandemię, co pozwoliło bankowi na kontynuację 
świadczenia usług. Jednak kultura lub doświadczenie w zakresie pracy 
zdalnej lub w domu były bardzo niewielkie. Choć istniał już komitet ds. 
bezpieczeństwa i zdrowia, na czas pandemii powołano specjalny komitet	
ds.	 koronawirusa, który miał koordynować działania banku. Aby pomóc 
pracownikom w dostosowaniu się do tej „nowej” rzeczywistości, opracowano 
szereg usług wsparcia w ewentualnych trudnościach związanych z pracą 
zdalną, w tym przewodnik po pracy zdalnej i przewodnik po dobrostanie 
emocjonalnym, a w samym 2020 r. wydano ponad trzydzieści komunikatów 
wyrażających wsparcie dla pracowników. 
• We Włoszech podczas blokady narodowej obowiązywał całkowity zakaz 
korzystania z sieci autostrad. Wraz ze złagodzeniem ograniczeń w 2021  r. 
wprowadzono inteligentną organizację pracy dla 1400 pracowników 
administracyjnych w Autostrade per I’Italia (ASPI), co wynikało z dwóch 
porozumień pomiędzy zarządem a związkami zawodowymi – około 40% 
pracowników, głównie w rolach administracyjnych pracowało zdalnie. Umowy 
te umożliwiły również około 8000 pracownikom skorzystanie z inteligentnej 
organizacji pracy i możliwość cotygodniowego organizowania swoich 
harmonogramów pracy, uzgadniając z kierownictwem momenty odłączenia 
się od pracy i ułatwiając np. wspieranie dzieci w nauce zdalnej podczas 
zamknięcia placówek oświatowych w wyniku pandemii COVID.
• Aby poradzić sobie z wyzwaniami związanymi z zamknięciem i pracą 
zdalną, utworzono „punkt nasłuchowy” z pomocą psychologiczną. Utworzono 
również cyfrowy serwis kulturalno-rozrywkowy dostępny dla wszystkich 
pracowników, który obejmował możliwość pobierania e-booków, cyfrową 
bibliotekę wideo oraz kursy językowe w formie e-learningu. Utworzono również 
usługę internetową polegającą na opiece nad ludźmi (Autostrada	Razem), 
której celem jest utrzymanie aktywnych relacji zarówno zawodowych, jak i 
osobistych. 
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Rozdział 7
Wnioski i rekomendacje 

Wnioski

Projekt DIRECT 2 jest kontynuacją badania podjętego na temat bezpośredniego 
uczestnictwa w sześciu państwach członkowskich UE, a celem tego pierwszego 
projektu DIRECT, od 2016 do 2018 roku (VS/2026/0305) było: 

...porównanie	 różnych	 trendów	 krajowych;	 przeanalizowanie	 przyczyny	
rozwoju	 bezpośredniego	 uczestnictwa;	 ocenienie	 wpływu	 bezpośredniego	
uczestnictwa	 na	 stosunki	 pracy;	 oraz	 promocja	 pozytywnego	 wpływu	
partycypacji	 bezpośredniej	 na	 reprezentację	 pracowników	 i	 stosunki	
przemysłowe	na	poziomie	przedsiębiorstwa.

Wnioski z tego pierwszego projektu DIRECT obejmowały:

• fakt, że we wszystkich sześciu uczestniczących państwach członkowskich 
można było znaleźć pewne formy partycypacji bezpośredniej, ale o różnym 
stopniu zastosowania, częściej jednak w	większych	przedsiębiorstwach;
• większość pracodawców i przedstawicieli związków zawodowych 
zaakceptowała definicję partycypacji bezpośredniej stosowaną w projekcie 
(a także w DIRECT 2), jednak z pewnymi różnicami w rozumieniu przez 
pracodawców i ich organizacje oraz przez związki zawodowe; 
• ogólnie rzecz biorąc, partnerzy społeczni poparli bezpośrednie 
uczestnictwo, przy czym przedstawiciele pracowników mieli pewne 
zastrzeżenia w kwestii ewentualnego negatywnego wpływu na miejsca 
pracy i warunki pracy, a także postrzegali partycypację bezpośrednią jako 
podejście	zarządcze;	
• znaczenie partycypacji bezpośredniej zostało uznane przez respondentów;
• w większości krajów uczestniczących nie istniały jednak żadne ramy 
prawne, poza pewnymi częściowymi regulacjami w Bułgarii i Irlandii oraz 
pewnymi postanowieniami w układach zbiorowych i porozumieniach 
krajowych we Włoszech i Irlandii;
• partycypacja bezpośrednia nie jest jednak włączona do krajowych lub 
sektorowych systemów stosunków pracy;
• wreszcie sukces partycypacji bezpośredniej zależy od wielu czynników, 
takich jak szczególne formy organizacji pracy, technologia, innowacje w 
miejscu pracy, kultura korporacyjna, style zarządzania, a w szczególności 
poziom zaufania między pracownikami a kierownictwem.

Przyjmując te ustalenia za punkt wyjścia, w ramach niniejszego projektu 
DIRECT 2 przeanalizowano w szczególności, w jaki sposób partycypacja 
bezpośrednia, jako podejście operacyjne, jest wykorzystywana lub mogłaby 
być wykorzystywana przy wprowadzaniu nowych technologii i stwierdzono, 
że:

1 Studia przypadków pokazują, że w ostatnich latach wprowadzono szeroki 
zakres nowych technologii we wszystkich badanych sektorach biznesu, ale w 
szczególności nastąpił intensywny rozwój technologiczny w: 

a. produkcji, taki jak zautomatyzowane linie montażowe i robotyka, 

b. przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych poprzez wprowadzenie 
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nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych i cyfrowych (ICT),

c. przedsiębiorstwach usługowych, poprzez komputeryzację zadań 
roboczych. 

2 Partycypacja bezpośrednia nie jest powszechnie praktykowana w 
większości państw członkowskich przy wprowadzaniu cyfryzacji, technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych oraz innych nowych form zautomatyzowanej 
produkcji, a jeśli już, to raczej poprzez dzielenie się informacjami i, w 
nielicznych przypadkach, konsultacje w ograniczonym zakresie zagadnień, 
ale delegowanie podejmowania decyzji i samozarządzających się zespołów 
nie jest powszechne.

3 W wielu krajach zarówno kierownictwo, jak i związki zawodowe są 
sceptycznie nastawione do partycypacji bezpośredniej i istnieją obawy, w 
szczególności wśród niektórych związków zawodowych, dotyczące wpływu 
na ich funkcje przedstawicielskie w przedsiębiorstwach oraz ewentualnego 
wypierania lokalnego organizatora związkowego przez kierowników zespołów 
lub inne funkcje kierownicze wynikające z wprowadzenia partycypacji 
bezpośredniej.

4 Przekazywanie decyzji poszczególnym pracownikom lub zespołom 
roboczym nie jest powszechne i istnieje wyraźna różnica w podejściu 
w przedsiębiorstwach produkcyjnych i przy wprowadzaniu nowych 
zautomatyzowanych technologii, gdzie podejmuje się zdecydowane wysiłki 
w celu zaangażowania pracowników i ochrony poziomu zatrudnienia 
poprzez programy szkoleniowe, programy przekwalifikowania i przesunięcia 
(Electrolux; Fleetwood). 

Przedsiębiorstwa farmaceutyczne (Sopharma; Medochemie) działają w 
wysoce regulowanym środowisku, co stanowi wyzwanie dla projektowania 
organizacji procesu produkcyjnego poprzez partycypację bezpośrednią. 
Stosowane są jednak niektóre działania podejmowane przez kierownictwo, 
takie jak formalne ustalenia dotyczące informacji i konsultacji, natomiast 
w przedsiębiorstwie produkującym wyroby medyczne wszystkie aspekty 
procesu produkcyjnego podejmowane są poprzez całkowite zastosowanie 
form bezpośredniego uczestnictwa.

Inne przedsiębiorstwo produkcyjne (Metallurgy Foundry) jest przykładem 
organizacji o wysokim stopniu partycypacji, stosującej zaawansowaną 
automatyzację w procesie produkcyjnym, posiadającej radę zakładową, 
wysoki poziom konsultacji i delegowania zadań zarówno poszczególnym 
pracownikom, jak i zespołom roboczym.

Z kolei w przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych, w których wprowadzono 
nowe technologie informacyjno-komunikacyjne, doszło do znacznej utraty 
miejsc pracy, ponieważ firmy te dostosowują się do przejścia od starych 
technologii analogowych do nowych technologii cyfrowych oraz od starych 
państwowych przedsiębiorstw telekomunikacyjnych do działania na 
konkurencyjnych rynkach (Orange Telecom; BTC-Vivacom).

W badanych organizacjach usługowych stosuje się szereg technologii 
informatyzacji typu biurowego i przechowywania danych. (Organizacja 
ubezpieczeń zdrowotnych).  W jednym ze studiów przypadku wprowadzono 
jednak wysoce zaawansowane technologie, w tym drony (Autostrade per 
I’Italia).  Badanie hiszpańskiego banku spółdzielczego jest szczególne, 
ponieważ jest on całkowicie własnością pracowników i jest zarządzany przez 
współpracowników poprzez szereg rad i komisji oraz jest przedsiębiorstwem 
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zaawansowanym technicznie.

5 W Rozdziale 1 postawiono szereg pytań (hipotez) dotyczących tego, jak 
przedstawiciele pracowników mogą reagować w obliczu wyzwań związanych 
z wprowadzaniem nowych technologii.  Na podstawie studiów przypadków, 
jak można odpowiedzieć na płynące pytania?
• Czy wprowadzenie nowej technologii spowoduje utratę miejsc pracy? 
W jaki sposób można chronić poziom zatrudnienia w obliczu nieuniknionej 
reorganizacji pracy związanej z nowymi technologiami?

Nie ma wątpliwości, że nowe technologie wpływają na poziom zatrudnienia.  
Jednak to, jak zareagują przedsiębiorstwa, ma kluczowe znaczenie dla 
ochrony miejsc pracy.  W wielu przedsiębiorstwach produkcyjnych badanie 
wykazało, że podjęto wysiłki w celu utrzymania poziomu zatrudnienia 
poprzez podnoszenie kwalifikacji, przekwalifikowanie, przesunięcie i 
zmiany w organizacji pracy w celu ułatwienia wprowadzenia robotyki, 
zautomatyzowanych linii montażowych itp.

Natomiast w sektorze telekomunikacyjnym studia przypadków wykazały, 
że dostępność i zastosowanie nowych technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych spowodowało znaczne zmniejszenie liczby pracowników. 
Jednakże dzięki negocjacjom ze związkami zawodowymi i współpracy z 
pracownikami, redukcje te zostały osiągnięte w drodze porozumienia.  

Jakie zmiany będą konieczne w istniejącej organizacji pracy oraz 
w strukturach zarządzania, nadzoru i hierarchii, aby skutecznie 
poradzić sobie z włączeniem nowej technologii do obecnych 
rozwiązań?

Jak zauważył IDEAS Institute, dzięki swojej pracy z różnymi rodzajami 
przedsiębiorstw, przy wprowadzaniu nowych technologii większy nacisk 
kładzie się na koszty, planowanie, projektowanie i instalację technologii niż 
na inwestycje wspierające wpływ na pracowników, których one dotyczą. 

Studia przypadków wskazują również, że nowe technologie wymagają zmian 
w organizacji pracy, niezależnie od tego, jaki sektor biznesu jest badany. 
Pokazują również, że wprowadzenie nowych technologii spowodowało 
zmiany w tradycyjnych strukturach zarządzania, nadzoru i hierarchii. 

Jeśli zmiany te są podejmowane poprzez partycypację	 bezpośrednią, 
zaangażowanie pracowników na wszystkich etapach planowania, wyboru, 
projektowania i instalacji nowych technologii oraz wynikająca z tego 
reorganizacja pracy może doprowadzić do wyeliminowania poziomów 
nadzoru/średniego zarządzania, ponieważ poszczególni pracownicy lub 
zespoły robocze przyjmują role związane z samozarządzaniem.  

Jakie działania w zakresie przekwalifikowania i szkoleń podejmie 
przedsiębiorstwo w stosunku do obecnych pracowników, którzy 
odczują skutki wprowadzenia nowej technologii? Jeśli rekrutacja 
nowych wykwalifikowanych pracowników, posiadających 
wymaganą wiedzę specjalistyczną, zostanie przeprowadzona 
przez kierownictwo, jak ci nowi pracownicy wpiszą się w istniejące 
struktury miejsca pracy?
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W niektórych studiach przypadków ustalono, że przy wprowadzaniu nowych 
technologii pracownicy przechodzą podstawowe szkolenie.  

Dobre stosunki pracy wskazywałyby, że jeżeli przedsiębiorstwa mają uzyskać 
najlepsze zyski z inwestycji finansowych w nowe technologie – czy to w 
zakresie automatyzacji istniejącej pracy ręcznej lub linii montażowych, czy 
też wprowadzenia tańszej komputeryzacji – należy opracować poważny 
program szkolenia pracowników i prowadzić go równolegle z wyborem, 
projektowaniem, planowaniem i instalacją nowych technologii. Istniejąca siła 
robocza powinna mieć możliwość podnoszenia kwalifikacji, zanim zostaną 
zatrudnieni nowi wykwalifikowani pracownicy.  

Z zagadnieniem poziomu umiejętności wiąże się kwestia 
wynagrodzenia – w jaki sposób zostanie zrekompensowane 
wprowadzenie nowej technologii, wszelkie zmiany w organizacji 
pracy i ewentualne większe obowiązki? W jaki sposób wpłynie to 
na strukturę dochodów? Czy oczekiwany wzrost produktywności 
zostanie podzielony z pracownikami?

W wielu studiach przypadków wzrost poziomu płac stanowił wyraz 
uznania dla dodatkowych umiejętności i obowiązków wynikających z 
wprowadzenia nowych technologii.  Za dobrą praktykę należałoby jednak 
uznać nagradzanie przekwalifikowania i zdobycia nowych umiejętności, 
najlepiej z formalną akredytacją państwową, poprzez związany z tym wzrost 
wynagrodzenia.  Ponadto, w miarę pojawiania się efektywności wynikającej 
z nowych technologii, poprawa rentowności powinna być finansowo dzielona 
z pracownikami.

COVID-19

W trakcie realizacji tego projektu pandemia COVID-19 ogarnęła całą Eu-
ropę, dlatego do kwestionariuszy badawczych dodano szereg pytań ma-
jących na celu zbadanie wpływu kryzysu na miejsca pracy. Ogólnie rzecz 
biorąc, odpowiedzi na te dodatkowe pytania wskazywały, że wszystkie 
przedsiębiorstwa podkreślały, że zdrowie i bezpieczeństwo personelu jest 
dla nich najważniejsze i wszystkie przedsiębiorstwa dostosowały procedury i 
polityki w celu zapewnienia bezpieczeństwa całego personelu.  

W pierwszej fazie pandemii wiele firm musiało zostać zamkniętych, podczas 
gdy inne zostały uznane za kluczowe i pozostały otwarte w ramach ścisłych 
przepisów. W przypadku tych pierwszych przedsiębiorstw, przy ponownym 
otwarciu wprowadzono specjalne rozwiązania, aby zapewnić najwyższy po-
ziom bezpieczeństwa pracowników. Przedsiębiorstwa objęte studium przy-
padku zaangażowały istniejące komitety ds. bezpieczeństwa i zdrowia i po-
deszły do sytuacji w sposób oparty na współpracy i konsensusie, angażując 
wszystkich zainteresowanych w podejmowanie decyzji dotyczących polityki 
ochronnej.

W przypadku osób, które mogą to bezpiecznie zrobić i które miały możli-
wość pracy zdalnej lub w domu, długoterminowym rezultatem jest ewentu-
alna niechęć tych pracowników do powrotu w pełnym wymiarze czasu do 
miejsca pracy i ich preferencja do kontynuowania pracy zdalnej.  Ponieważ 
technologie umożliwiają obecnie pracę zdalną, wiele państw członkowskich 
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proponuje wprowadzenie przepisów dających tym pracownikom prawo do 
żądania pracy zdalnej, a w dłuższej perspektywie może to stać się nowym 
elementem zatrudnienia i spuścizną po pandemii COVID-19.

Rekomendacje 

Następujące	 rekomendacje uzupełniają te zawarte w końcowym raporcie 
porównawczym pierwszego projektu DIRECT. 

Wskazując ogólnie na potrzebę zdefiniowanego pakietu działań oraz mając 
na uwadze stworzenie warunków dla rozwoju partycypacji bezpośredniej, 
w szczególności rolę Komisji Europejskiej (DG ds. ds. Zatrudnienia, Spraw 
Społecznych i Wyrównywania Szans) oraz rządów państw członkowskich w 
zapewnianiu wsparcia, zachęt i bodźców finansowych: 

• wsparciem finansowym należy objąć miejsca pracy, w których partnerzy 
społeczni dążą do zawarcia porozumień w sprawie wprowadzenia 
bezpośredniego udziału, jak np. włoskie obniżki podatków w budżetach 
państwa na lata 2016 i 2017 w celu nagrodzenia wzrostu wydajności;
• należy wyłonić, przeszkolić i udostępnić ambasadorów bezpośredniego 
uczestnictwa ze związków zawodowych i organizacji pracodawców (oraz 
z powiązanych z nimi organizacji badawczych), aby mogli doradzać tym 
organizacjom partnerów społecznych i przedsiębiorstwom, które chcą 
dokonać kulturowej zmiany w kierunku bezpośredniego uczestnictwa; 
• informacje o tym, gdzie można znaleźć przykłady dobrych	 praktyk i 
wytyczne dotyczące partycypacji bezpośredniej, powinny być publicznie 
dostępne na stronach internetowych UE i państw członkowskich, a także w 
łatwo dostępnych oficjalnych publikacjach; 
• Komisja Europejska powinna regularnie monitorować wdrażanie 
bezpośredniego uczestnictwa i publikować serię sprawozdań 
przedstawiających najnowsze badania dotyczące upowszechniania 
bezpośredniego uczestnictwa we wszystkich państwach członkowskich. 
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