
Związki
poza zakładami pracy.
Mity i rzeczywistość
Zarówno politycy, pracodawcy jak i dziennikarze
systematycznie podkreślają w swoich wypowiedziach,
że polski model zbiorowych stosunków
pracy, zakładający istnienie struktur związkowych
na poziomie zakładu pracy jest wyjątkiem w Europie
i powinien być szybko zastąpiony konstrukcją, w
której struktury związkowe funkcjonują poza
zakładem pracy.
Zbigniew Chlebowski, niegdyś przewodniczący
klubu Platformy Obywatelskiej powiedział dla
Państwowej Agencji Prasowej w dniu 13 sierpnia
2009 r.: „należy się zastanowić, czy związkowcy
muszą być opłacani ze środków pracodawców, a
siedziby związków powinny być na terenie zakładów”.
W dniu 18 maja 2011 r. na portalu gazeta.pl
mogliśmy przeczytać m.in., że „pracodawcy domagają
się zmian w ustawie związkowej. Chodzi im o
podniesienie progu reprezentatywności do 33 proc.,
wyprowadzenie związków poza firmę oraz finansowanie
ich tylko ze składek członkowskich, czyli
pozbycie się działaczy etatowych opłacanych przez
zakład pracy.”
Jak jest naprawdę? Czy faktycznie polski model
stosunków pracy znacząco różni się od tych w
innych krajach Unii Europejskiej? Czy jesteśmy
wyjątkiem zakładowych struktur związkowych w
morzu związków zawodowych poza przedsiębiorstwami
w innych krajach? Przyjrzyjmy się jaka jest
prawda.
Europejska różnorodność
Przedstawicielstwa pracowników różnią się od
siebie w całej Europie, łącząc zarówno reprezentacje
poprzez lokalne struktury związkowe i rady pracowników
(lub podobne struktury wybierane przez
wszystkich pracowników). W obrębie 27 państw UE
oraz w Norwegii możemy wyróżnić:
a) 4 państwa, w których główną formą reprezentacji
są rady, bez ustawowych rozwiązań dla
związków zawodowych w miejscu pracy,
b) 11 krajów, gdzie mamy do czynienia z połączeniem



obu form, choć raczej z dominacją
związków zawodowych,
c) 8 krajów, w których reprezentacja pracownicza
wyłaniana jest właściwie tylko przez związki
zawodowe,
d) 5 państw, gdzie związki zawodowe są jedynym
kanałem reprezentacji, ale od niedawna prawo
dopuszcza także inne formy reprezentacji.
W wielu krajach obraz skomplikowały nowe
przepisy krajowe implementujące dyrektywę UE
ustanawiającą ogólne ramowe warunki informowania
i przeprowadzania konsultacji z pracownikami
we Wspólnocie Europejskiej (2002/14/WE). Jedną
wspólną cechą większości państw jest to, że związki
zawodowe odgrywają kluczową rolę.
Struktury
Istnieją znaczące różnice w formalnych strukturrach
reprezentacji pracowników na poziomie zakładu
pracy w obrębie 27 państw członkowskich UE
oraz w Norwegii.
Należy wyraźnie podkreślić, iż tylko w czterech
państwach – Austrii, Niemczech, Luksemburgu i
Holandii – główna reprezentacja pracownicza w
zakładzie pracy ma miejsce poprzez rady pracowników
(works councils, Betriebsrat), wybierane przez
wszystkich pracowników. Tym samym tylko w tych
czterech krajach prawo pracy nie przewiduje istnienia
zakładowych struktur związków zawodowych.
W 11 innych – Belgii, Czechach, Francji, Grecji,
Hiszpanii, Norwegii, Polsce, Portugalii, Słowacji,
Słowenii i na Węgrzech – prawo (w przypadku
Norwegii, umowa zbiorowa) przewiduje równoczesne
istnienie w zakładzie pracy zarówno struktur
związków zawodowych i rad pracowników.
Jednakże w tej grupie istnieją duże różnice między
krajami. W niektórych, jak Grecja i Portugalia, rady
istnieją bardziej w teorii niż w praktyce (w Grecji
jest ich kilka i ściśle współpracują ze związkiem, a
w Portugalii tylko w dużych zakładach, gdzie
istnieją silne związki zawodowe). Sytuacja wygląda
podobnie w Republice Czeskiej, gdzie rady mogły
przez pewien okres funkcjonować tylko, jeśli nie ma
w zakładzie pracy struktury związku. Na Węgrzech,



Słowacji i Słowenii, prawa i obowiązki rady pracowników
i struktur związkowych po części pokrywają
się. Hiszpańskie rady pracownicze podejmują
negocjacje zbiorowe i są ściśle związane ze
związkami zawodowymi. W Belgii i Francji,
związek jest wyraźnie dominującą strukturą. Przypomnijmy,
że w Polsce rady pracowników początkowo
były wybierane przez reprezentatywne
organizacje związkowe. Przepisy te straciły moc 9
lipca 2009 r. uznane przez Trybunał Konstytucyjny
za niekonstytucyjne (ograniczenie praw członków
organizacji niereprezentatywnych). Obecnie rady są
wybierane niezależnie od istnienia organizacji
związkowej. W Norwegii, rady istnieją obok
reprezentacji związkowej w dużych firmach, ale ich
rola skupia się na poprawie efektywności i konkurencyjności
firmy poprzez wzmocnienie kooperacji
między pracownikami, a same rady nie reprezentują
interesów pracowników.
Pięć państw – Bułgaria Estonia, Irlandia, Łotwa i
Wielka Brytania – można w pewnym sensie uznać
za pasujące do tego samego wzorca. We wszystkich
z nich, w przeszłości związki zawodowe były
jedynym kanałem reprezentacji, lecz obecnie prawo
dopuszcza możliwość powołania obieralnego przedstawicielstwa
pracowników obok organizacji
związkowej. Jedną z kluczowych różnic pomiędzy tą
grupą, a krajami takimi jak Belgia czy Francja to
uznanie, iż prawa wybranych przedstawicieli są
bardzo ograniczone. W Bułgarii, Estonii i na Łotwie
to ustawa określa ich działalność, podczas gdy w
Irlandii i Wielkiej Brytanii leży to w gestii
wynegocjowanych porozumień.
W pozostałych ośmiu państwach – Cypr, Dania,
Finlandia, Włochy, Litwa, Malta, Rumunia i
Szwecja – reprezentacja pracownicza w zakładzie
pracy ma miejsce, co do zasady, w ramach
związków zawodowych, jednak ich uprawnienia
znacznie się różnią. Oczywiście istnieją specjalne
rozwiązania dla pracowników bez reprezentacji
związkowej, ale supremacja związków zawodowych
jest utrzymana w mocy. W Finlandii na przykład,
pracownicy mogą wybierać nieuzwiązkowionych



przedstawicieli tylko, jeśli nie ma związkowych
związku zawodowego lub w przypadku, gdy
nieuzwiązkowieni pracownicy są w większości. Na
Litwie też wybrana rada pracowników może być
utworzona tylko, jeśli nie ma związku zakładowego.
Rada przestaje istnieć z końcem kadencji, jeżeli w
zakładzie pracy powstanie związek zawodowy.
Wprowadzenie powyższych specjalnych rozwiązań
dla pracowników nieuzwiązkowionych jest w
dużej mierze konsekwencją implementacji dyrektywy
UE o informowaniu i przeprowadzaniu Konsultacji
(2002/14/WE). To właśnie dyrektywa
została głównym czynnikiem zmiany zasad reprezentacji
pracowników w miejscu pracy, co z
pewnością przyczyniło się do złożoności struktur.
Jednak nie była jedynym czynnikiem. Zmiana rządu
spowodowała zmiany w relacjach między radami a
związkami na Słowacji w 2007 r., natomiast
zarówno w Polsce jak i w Czechach, decyzje sądów
konstytucyjnych w 2008 r. wzmocniły pozycję rad,
kosztem związków zawodowych. W Czechach, sąd
zaskarżył zapis mówiący o tym, że rada musi zostać
rozwiązana, jeżeli powstał związek zawodowy. W
Polsce, uznano za niekonstytucyjne ograniczenie
praw członków organizacji niereprezentatywnych.
Oprócz tych zmian w strukturze, istnieją dalsze
różnice w kompetencjach przedstawicieli pracowników,
progi, od których one istnieją i zasobów do ich
dyspozycji.
Kraj Główna forma reprezentacji
pracowniczej na poziomie
zakładu pracy
Austria Rada pracowników
Belgia Związek zawodowy i rada pracowników,
ale związek dominuje
Bułgaria Związek zawodowy, ale prawo
umożliwia także wybór innych
przedstawicieli
Cypr Związek zawodowy
Czechy Związek zawodowy, ale prawo
dopuszcza także utworzenie rady
pracowników
Dania Związek zawodowy, ale grupy



pracowników spoza związku mogą
być reprezentowali w komitecie
kooperacyjnym
Estonia Związek zawodowy, ale od 2007
roku mogą być wybierani
reprezentanci pracowników
Finlandia Związek zawodowy
Francja Związek zawodowy i rada
pracowników/delegaci załogi, ale
jeśli istnieje, to związek zwykle
dominuje
Grecja Związek zawodowy. Rada
pracowników istnieje jedynie
teoretycznie
Holandia Rada pracowników
Hiszpania Rada pracowników, jednak
zdominowana przez związki
zawodowe, które są także obecne
niektórych zakładach pracy
Irlandia Związek zawodowy, jednak od
2006 r. inne struktury są
dopuszczalne
Litwa Związek zawodowy, lub rada
pracowników jeśli nie ma związku
Luksemburg Rada pracowników/delegaci załogi
Łotwa Związek zawodowy, jednak istnieje
możliwość powołania innego ciała
Malta Związek zawodowy. Inne formy
reprezentacji możliwe w zakładach
nieuzwiązkowionych
Niemcy Rada pracowników
Norwegia Związek zawodowy. „Rady
pracowników” istnieją w
niektórych zakładach. Ich rolą jest
wzmacnianie konkurencyjności
Polska Związek zawodowy i rady pracowników,
ale większość rad jest w
uzwiązkowionych zakładach pracy
Portugalia Związek zawodowy. Rada pracowników
istnieje jedynie teoretycznie
Rumunia Związek zawodowy. Inna forma
reprezentacji pracowników jest
możliwa, ale w praktyce rzadka



Słowacja Związek zawodowy i rady
pracowników
Słowenia Związek zawodowy i rady
pracowników
Szwecja Związek zawodowy
Wielka
Brytania
Związek zawodowy, jednak od 2005
r. inne struktury są dopuszczalne
Węgry Związek zawodowy i rada
pracowników
Włochy Związek zawodowy
(Rappresentanza Sindacale
Unitaria – RSU, Jednolita
Zakładowa Struktura Związkowa),
jednak wybierana przez wszystkich
pracowników
Rola związków zawodowych
Należy po raz kolejny podkreślić, iż wbrew
opiniom polityków i pracodawców, wspólnym dla
większości państw UE jest, iż to związki zawodowe
odgrywają w reprezentacji pracowników na poziomie
zakładu pracy istotną rolę. Tym samym Polska
nie należy do jakiś wyjątków w tej kwestii.
Jest to wyraźne w krajach nordyckich i we Włoszech,
gdzie związek jest jedynym kanałem reprezentacji,
ale jest to widoczne także w tych krajach
tylko z radami pracowniczymi, jak w Niemczech,
Austrii czy Holandii, w których kandydaci związków
zawodowych mają zdecydowaną większość
miejsc. W wielu krajach, w których jednocześnie
istnieją obie struktury, związki zawodowe odgrywają
kluczową rolę. Dzieje się tak we Francji i
Belgii, gdzie ci sami ludzie są często zaangażowani
w działalność obu struktur, a związki dominują. W
Grecji i Portugalii rady są stosunkowo rzadkie i
najczęściej znajdują się w silnie uzwiązkowionych
zakładach pracy. Sytuacja jest nieco bardziej
skomplikowana na Węgrzech, Słowacji i Słowenii.
Obecność związków w zakładach pracy ma
również kluczowe znaczenie dla skutecznej reprezentacji
w krajach, bez silnego wsparcia legistacyjnego
dla związków zawodowych, takich jak



Wielka Brytania i kraje Europy Środkowo-
Wschodniej. W tych krajach poza związkami
zawodowymi istnieje realnie niewiele innych form
reprezentacji pracowników, a wydaje się mało
prawdopodobne, aby implementowane niedawno
przepisy wykonawcze dyrektyw
Sekretarz ZK OPZZ „Konfederacja Pracy”,
Członek Prezydium OPZZ
Piotr Ostrowski
 


