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Słowo wstępne

Pozytywna współpraca warunkiem
funkcjonowania Europy socjalnej

Wraz z przystąpieniem Polski do UE okręg Berlin-Bran-

denburgia-Saksonia nabrał nowego znaczenia. Od lat

współpracujemy z polskimi organizacjami pracowniczy-

mi i związkami zawodowymi. Efektem tego zbliżenia są

liczne, coraz intensywniejsze kontakty. Wspólnie udało

nam się wiele osiągnąć dla pracowników w obu krajach.

Ale przekonaliśmy się także, że polsko-niemieckie sto-

sunki nadal są skomplikowane. Dużo jeszcze potrzeba

wysiłku, aby usunąć nieporozumienia i niedomówienia. 

Nie wolno nam dopuścić do tego, aby po obu stronach

Odry powstało wrażenie, że Polacy i Niemcy są uczestni-

kami swoistej europejskiej bezproduktywnej gry: jeśli

jedna strona wygra, to przegra druga. Tak pogłębiają się

obawy dotyczące bezpośrednich skutków rozszerzenia

Unii. Płacowy dumping i współzawodnictwo o najgor-

sze warunki pracy stanowią zagrożenie dla miejsc pracy

zarówno w Niemczech, jak i w Polsce. 

Europejska integracja może się powieść tylko wtedy, jeśli

jednoczenie się Europy nie będzie kojarzone ze wzrostem

bezrobocia i obniżeniem standardów życia. Jesteśmy

pewni, że gdy ludzie znają się i rozmawiają ze sobą, mają

szanse na budowę ponadnarodowej socjalnej Europy. 

Dokumentacja naszego projektu podsumowuje jedno-

cześnie trzy lata naszej pracy. Jesteśmy bardzo zadowo-

leni z faktu, że Federalne Ministerstwo Gospodarki i

Pracy dofinansowało nasz projekt i jedenaście innych

wskazanych przez DGB i zwracamy się z apelem o kon-

tynuowanie tego także w przyszłości. 

Dzięki naszemu projektowi, dotyczącemu „Wspieranie

polskich organizacji reprezentujących pracowników i

Słowo wstępne
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związków zawodowych w procesie wdrażania prawo-

dawstwa unijnego w zakresie spraw socjalnych“ zostały

postawione pierwsze kroki na długiej drodze aktywnej

integracji Unii - ale cel jest ciągle przed nami. 

W tej dokumentacji pragniemy przedstawić te zagadnie-

nia, nad którymi pracowaliśmy oraz przedstawić naszych

partnerów realizujących wspólnie z nami projekt. Kolej-

nym tematem jest konferencja, która miała miejsce na

początku 2005 r. z udziałem naszych polskich kolegów i

koleżanek, która nakreśliła perspektywę dalszych prac.

Bardzo chcemy podziękować polskim partnerom, którzy

w ubiegłych latach mocno zaangażowali się w intensyw-

ną wymianę z naszym okręgiem. Są to przede wszystkim

przedstawiciele Związku Branżowego Metalowców w

strukturach NZSS Solidarność, Adam Ditmer i Zdzislaw

Tuszyński z Federacji Związków Zawodowych Metalowcy

(OPZZ).

Mamy nadzieję, że ta broszura zawiera informacje inte-

resujące wszystkich, którym bliska jest tematyka zakła-

dowych i związkowych struktur w Niemczech i Polsce

oraz solidarna współpraca w socjalnej Europie. 

Olivier Höbel, Kierownik okręgu

Brigitte Ludewig, Sekretarz okręgu

Maria Scholz, Kierownik projektu

Słowo wstępne
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Bilans europejskich działań

Opis projektu

Rozszerzenie Unii Europejskiej ma bardzo duży wpływ

na naszą pracę i życie. Dotyczy to szczególnie rynku

pracy i stosunków pracy. 

Regiony graniczne są według ekspertów w wyjątkowo

newralgicznej sytuacji. Proces restrukturyzacji i racjona-

lizacji w Niemczech Wschodnich nadal pozostaje skom-

plikowany, szczególnie na obszarach o słabo rozwiniętej

strukturze, w pobliżu dotychczasowej granicy zewnętrz-

nej Unii. Aby móc stawić czoła globalizacji potrzebne są

odpowiednie, ukierunkowane na pracę strategie dzia-

łań. 

Warunkiem jednoczenia się Europy w sensie „europej-

skiego modelu socjalnego” jest demokratyczne i socjal-

ne oddziaływanie na proces integracji europejskiej.

Do wykorzystania dostępnych instrumentów konieczne

są: wiedza, krytyczne podejście i strategiczne kompeten-

cje. Rozszerzenie Unii jest tematem poruszającym wiele

osób. Coraz częściej pada pytanie, jaka ma być socjalna

Europa przyszłości. Czy mamy szanse na powodzenie w

zakresie pokonywania gospodarczych i socjalnych dys-

proporcji, niepokojącego bilansu miejsc pracy i istnieją-

Bilans europejskich działań
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cych różnic, czy też może chcemy zaakceptować te różni-

ce i narazić się na niebezpieczeństwo powstania kolejne-

go – po upadku żelaznej kurtyny – muru, ale tym razem

w głowach obywateli. 

Okręg Berlin-Brandenburgia-Saksonia od lat pielęgnuje

intensywne kontakty z polskimi związkowcami. Tymi

długoletnimi doświadczeniami postanowiliśmy się podzie-

lić z innymi w momencie, gdy DGB opracowało 12 pro-

jektów związkowych mających na celu pogłębienie

współpracy miedzy niemieckimi związkami i ich partne-

rami z nowych krajów członkowskich. Rząd federalny

wspierał te działania. 

Kierownictwo okręgu IG Metall Berlin-Brandenburgia-Sak-

sonia postawiło sobie za cel wykorzystanie własnych

doświadczeń w niesieniu pomocy polskim związkom zawo-

dowym i organizacjom pracowniczym w procesie przygoto-

wywania się do wdrożenia unijnych przepisów. Ta propozy-

cja dotyczyła wkroczenia na obszar nieznany w sensie

wiedzy politycznej i prawnej, ponieważ o ile wiemy, brak

było do tej pory w tym zakresie informacji i szkoleń,ofero-

wanych zarówno z niemieckiej, jak i polskiej strony.

Obszarem zainteresowania, na którym teraz miały skon-

centrować się różne działania, był szczebel zakładowy,

który w ubiegłym okresie kojarzony był głównie z

wymianą pełnoetatowych działaczy. 

We współpracy z NSZZ-Solidarność i Federacji Związków

Zawodowych Metalowcy (OPZZ) sporządzone zostało

pierwsze zestawienie wszystkich możliwych i potrzeb-

nych transgranicznych ofert w zakresie kooperacji. Jako

nadrzędne zagadnienie wyłoniła się już niebawem

potrzeba wyrównania deficytów wiedzy na temat sto-

sunku do unijnych przepisów, prawodawstwa i dyrek-

tyw dotyczących praw socjalnych, w szczególności w

zakresie prawa do informacji, zajmowania stanowiska i

współdziałania w obrębie przedsiębiorstw działających

w strukturach ponadnarodowych. 

Bilans europejskich działań
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Podniesienie kompetencji polskich organizacji pracow-

niczych i związków zawodowych w zakresie tych kwestii

jest zasadniczym warunkiem współuczestnictwa i działań

prewencyjnych. Jednocześnie ważnym elementem jest

odniesienie się do spraw ekonomicznych i społecznych

oraz do roli partnerów społecznych, np. reprezentacji

interesów pracowniczych wraz z ich strukturami wspie-

rającymi (szczególnie EFZZ i EFZM) na terenie zakładu. 

Chodzi tutaj o przygotowanie, utworzenie i pilotowanie

działań europejskich rad zakładowych. Punktem wyjścia

jest znajomość acquis communautaire. Acquis commu-

nautaire w zakresie prawodawstwa europejskiego z ukie-

runkowaniem na sprawy zakładowe dotyczy z jednej

strony 

• dyrektywy na temat tworzenia Europejskich Rad Zakła-

dowych oraz struktur umożliwiających informowanie

pracowników w sprawach związanych z przedsiębior-

stwami lub grupami przedsiębiorstw działającymi na

terenie U.E. oraz zajęcie przez pracowników swojego

stanowiska w istotnych kwestiach. (dyrektywa ERZ)

• z drugiej zaś wytycznej na temat stworzenia ramo-

wych uwarunkowań w obrębie całej U.E. dla informo-

wania pracowników oraz umożliwienia im zajęcia

swojego stanowiska w wybranych kwestiach (dyrek-

tywa informacyjna)

• Obie dyrektywy muszą zostać przetransponowane do

ustawodawstwa krajowego i wspierają ideę „dialogu

społecznego“. Polskie organizacje pracownicze i

związki zawodowe powinny być przygotowane do

przyjęcia tych uregulowań. 

Sposób realizacji projektu

Sposób realizacji projektu opierał się wyraźnie na zasa-

dzie współudziału. Przede wszystkim zostały zorganizo-

Bilans europejskich działań

Podniesienie kompetencji polskich

organizacji pracowniczych i związ-

ków zawodowych w zakresie tych

kwestii jest zasadniczym warunkiem

współuczestnictwa i działań prewen-

cyjnych.
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wane tygodniowe seminaria oraz warsztaty branżowe z

udziałem ekspertów. W tym zakresie szczególnie ważny

był dla nas bilans działań europejskich, który polscy i

niemieccy koledzy i koleżanki mogli wykorzystać w swo-

ich przedsiębiorstwach. 

Cele projektowe

Celem naszej pracy jest

• jak najszerszy zakres informacji na temat prawodaw-

stwa pracy, ustaw i dyrektyw, także w kontekście Unij-

nej Karty Społecznej

• przybliżenie uwarunkowań ekonomicznych i społecznych

oraz skupienie się na roli partnerów społecznych i wymia-

rze europejskim zakładowych organizacji pracowniczych i

ich struktur pomocniczych (szczególnie EFZZ, EFZM) 

• udzielanie wyjaśnień na temat warunków wdrażania

dyrektyw na płaszczyźnie zakładowej 

• konkretyzacja form i obszarów prawnych w zakresie

informowania, umożliwienia zajęcia stanowiska i

współdziałania podczas seminariów branżowych i

warsztatów zakładowych, w kontekście obowiązują-

cych do tej pory uzgodnień 

• rozwijanie kompetencji w zakresie funkcjonowania

organizacji pracowniczych i związków zawodowych

jako warunek realizacji zasady współudziału i działań

prewencyjnych 

• rozwijanie form dialogu społecznego i realizowanie

działalności przedsiębiorstw z ukierunkowaniem na

dialog z pracodawcami 

W trakcie realizacji projektu otrzymaliśmy duże wsparcie

od Centrum Kształcenia IG Metall Pichelssee 

Bilans europejskich działań
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Wyniki i najważniejsze 
zagadnienia

W ramach projektu zrealizowaliśmy w sumie 28 zadań:

We wszystkich tych zadaniach uczestniczyły koleżanki i

koledzy z polskich i niemieckich zakładów. W sumie

reprezentowanych było 151 zakładów pracy. Działania

ukierunkowane były na polskie przedsiębiorstwa. Celem

było zintegrowanie w projekcie firm, które miały kontak-

ty z przedsiębiorstwami z okrę-

gu Berlin-Brandenburgia-Sakso-

nia. 

W załączniku znajduje się lista

wybranych przedsiębiorstw i

zakładów. Kontakt można nawią-

zać za naszym pośrednictwem.

Najważniejszym wydarzeniem

było zorganizowanie konferen-

cji, w której wzięły udział zain-

teresowane związki zawodowe,

Działania Tematy

seminaria tygodniowe polityka układów zbiorowych

strategie negocjacyjne

mobbing

szkolenie multiplikatorów technika wizualizowa i

moderowania

praca w grupie i z grupami

moderowane narady

wywiady

warsztaty branżowe branża samochodowa

budowa pojazdów szynowych

budowa maszyn

przemysł elektro techniczny

rozmowy ekspertów problemy zakładowe

planowanie projektu

nawiązywanie kontaktów i prezentacja projektu

spotkanie informacyjne promowanie współpracy

151
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Wyniki i najważniejsze zagadnienia

Liczba zakładów oraz uczestników
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eksperci z różnych instytucji oraz praktycy. Konferencja

oscylowała wokół kształtu dalszej współpracy. 

Myślą przewodnią było hasło „pomoc dla samopomo-

cy“. Chodziło o opracowanie treści merytorycznych tak,

by uczestnicy byli w stanie przekazać je dalej. 

Podczas ćwiczeń i w trakcie ewaluacji skoncentrowali-

śmy się na metodologii opracowywania treści meryto-

rycznych pod kątem zakładów pracy i osiągnięcia możli-

wie wysokiej akceptacji. 

Dlatego ważnym celem projektowym było także prze-

szkolenie multiplikatorów. W efekcie tych prac powstała

broszura „Umiejętność pracy z grupami”. 

W tej broszurze przedstawiono w sposób klarowny naj-

ważniejsze zasady technik moderacyjnych i wizualizacyj-

nych. Broszura ukazała się w języku polskim i niemiec-

kim i można ja zamówić u kierownictwa okręgu. 

Wyniki i najważniejsze zagadnienia

„Umiejętność pracy z grupami”.

W tej broszurze przedstawiono w

sposób klarowny najważniejsze

zasady technik moderacyjnych i

wizualizacyjnych.
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Warunki pracy i życia

Decydującym warunkiem dobrej współpracy jest wza-

jemna akceptacja siebie jako równorzędnych partnerów.

Udało nam się to osiągnąć poprzez intensywną pomoc

dla polskich kolegów i koleżanek ze związków zawodo-

wych w zakładach pracy. 

Kolejnym warunkiem udanej współpracy jest zapozna-

nie się ze strukturami związkowymi, socjalnymi i struktu-

rami pracy. 

Zakładowe organizacje pracownicze oraz związki zawo-

dowe w Polsce od lat znajdują się w fazie przełomu.

Ważnymi wydarzeniami w ich historii było utworzenie

związku zawodowego Solidarność, zjednoczenie Nie-

miec i wejście do Unii. 

Strach przed utratą miejsc pracy i presja ze strony praco-

dawców z Zachodu prowadzi do zaniku poczucia soli-

darności. Wszyscy uczestnicy seminariów i partnerzy w

projekcie byli zgodni co do tego, że dzięki osobistym

kontaktom udało się osiągnąć większe zrozumienie dla

różniących się od siebie warunków pracy i życia w Niem-

czech i Polsce. 

Te zróżnicowane warunki życia i pracy wielokrotnie były

powodem zażartych dyskusji i dopiero, gdy zostały okre-

ślone tzw. koszyki towarów, debata nabrała wymiaru

rzeczowego i doprowadziła do zaskakujących efektów. 

Wszyscy uczestnicy seminariów byli zaskoczeni, że

porównanie kosztów związanych z tym koszykiem towa-

rów jest odzwierciedlone w procentach (patrz wykres na

następnej stronie). Skorzystano z następujących danych:

rodzina - 2 dorosłych plus 2 dzieci, jedna zarabiająca

osoba z dochodem brutto w wysokości 650 EUR w Pol-

sce i 2350 EUR we Wschodnich Niemczech. 

Wyniki i najważniejsze zagadnienia
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Zarówno polskiemu, jak i niemieckiemu pracownikowi,

jedynemu żywicielowi pod koniec miesiąca nie zostaje

nic, chyba, że znacznie ograniczy swoją konsumpcję lub

znajdzie sobie dodatkową pracę, albo też taką pracą

dorywczą znajdzie sobie partner (np. sprzątanie). Wiele

rodzin w Polsce i Niemczech jest zdanych z konieczności

na taki schemat. 

Ergebnisse und Schwerpunkte

Wyszczególnienie kosztów w 
gospodarstwie domowym

Przykład: rodzina z dwójką dzieci, jeden pracujący rodzic

Polska Niemcy
Brutto: 650,00 € Brutto: 2350,00 €

Koszty stałe
Podatek dochodowy/ZUS

43,4% 282,10 € 46% 1081,00 €

Czynsz/woda 160,00 € 470,00 €

Gas/prąd 25,00 € 50,00 €

Telefon 25,00 € 110,00 €

Benzyna 35,00 € 150,00 €

572,10 € 1861,00 €

Koszty zmienne 
Żywność 200,00 € 1000,00 €

Kultura 25,00 € 60,00 €

Odzież 50,00 € 100,00 €

Chemia/kosmetyki 15,00 € 50,00 €

Lekarstwa 15,00 € 40,00 €

305,00 € 1250,00 €

Suma wydatków 832,10 € 3111,00 €

Brakuje 182,10 € 761,00 €

żródło:

Dane od uczestników 

seminariów
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Organizacje pracownicze i układy zbiorowe

Skuteczna polityka w zakresie zawierania układów zbio-

rowych wymaga silnej reprezentacji pracowniczej w

zakładach i przedsiębiorstwach. 

Bezrobocie wynosi w Polsce ponad 18% i dotyczy głownie

młodego pokolenia. Prawie 3 mln. osób pozostaje bez

pracy, z czego tylko 14% ma prawo do zasiłku. 

Obniżenie podatków oraz zmiany w prawie pracy

wyraźnie zwiększyły dochody polskich firm. Niestety nie

przełożyło się to na powstanie nowych miejsc pracy.

„Uelastycznienie zatrudnienia” w tzw. newralgicznych

stosunkach pracy, tzn.:

• praca czasowa

• umowy na czas określony

• umowy o dzieło

• pozorna samodzielność gospodarcza

• wyodrębnione miejsca pracy

definiują nową kategorię pracowników i zwiększoną

samowolę pracodawców.

Wysokie bezrobocie bardzo niepokoi załogi. W takich

warunkach związki branżowe, jak np. polski Związek

Metalowców mają utrudnione możliwości w zakresie

wywierania wpływu na pracowników. Współpraca lub

utworzenie zakładowych organizacji pracowniczych w

przedsiębiorstwach wdrążających dyrektywę ERZ, lub w

małych i średnich firmach jest bardzo skomplikowane.

Szczególnie trudne jest to w nowych przedsiębiorstwach. 

Także niemieckie rady zakładowe/związki zawodowe

muszą postawić sobie za cel współpracę lub zakładanie

organizacji pracowniczych – w razie potrzeby z pomocą

struktur unijnych, przedstawicieli rządowych obu kra-

jów lub kierownictw firm, a także FZZM. 

Dobra i intensywna współpraca prowadzi do pierw-

szych małych sukcesów. W wyniku współpracy i FZZM

Wyniki i najważniejsze zagadnienia
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ERZ podczas debaty na temat polityki przenoszenia pro-

dukcji w branży AGD jeden z polskich przedsiębiorców

zdecydował się na nie przeszkadzanie w tworzeniu

związku zawodowego na terenie jego firmy. 

Ważną jest rzeczą, by wszystkie projekty były zaplano-

wane w dłuższej perspektywie czasowej. Oznacza to, że

potrzeba , także po stronie niemieckiej, dużo wytrwało-

ści i wygenerowania odpowiedniego potencjału. Chodzi

tutaj głównie o następujące zagadnienia:

• wsparcie dla procesu tworzenia się silnych organizacji

pracowniczych w zakładach pracy i przedsiębiorstwach

• rozwijanie lepszego zrozumienia dla problematyki

płacowej i europeizacji gospodarki

• wzrost płac pracowniczych przy uwzględnieniu płacy

minimalnej w Polsce

• wprowadzenie i utrzymanie układów zbiorowych i w

perspektywie opracowanie europejskich układów

zbiorowych dla branży metalowej 

Czas pracy

W walce o skrócenie czasu pracy z 38 na 35 godzin na

tydzień w zakładach, w których obowiązują układy

zbiorowe w nowych landach pracodawcy w 2003 r. sta-

rali się intensywnie o „wbicie klina” pomiędzy niemiec-

kimi i polskimi załogami zakładów pracy. 

W kampaniach prasowych sugerowano, że w Polsce obo-

wiązują dużo dłuższe czasy pracy, co oznacza lepsze

warunki dla funkcjonowania firm niż w Niemczech

Wschodnich. To wywołało u wielu naszych kolegów i

koleżanek duży niepokój. 

W ramach naszego projektu podczas seminarium mieli-

śmy szansę wyjaśnić te kwestie. W ostatecznym rozra-

chunku okazało się, że czas pracy wcale tak bardzo się

od siebie nie różni. 

Wyniki i najważniejsze zagadnienia

Jeżeli dzienny czas pracy wynosi

przynajmniej 6 godzin mają polscy

pracownicy prawo do przerwy mini-

malnie 15 minut
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W Polsce obowiązuje ustawowo 40-godzinny pięcio-

dniowy tydzień pracy. Jeśli dzienne pensum pracy

wynosi przynajmniej 6 godzin, pracownicy w Polsce

mają prawo do przerwy trwającej minimum 15 minut.

Ta wliczana jest do czasu pracy i jako taka wchodzi w

skład wynagrodzenia. Tygodniowy czas pracy netto

wynosi zatem 38 godzin i 45 minut. 

W Niemczech mamy ustawowo 48-godzinny sześcio-

dniowy tydzień pracy. Nie ma przepisów regulujących

wynagrodzenie za przerwy.

Uregulowania specjalne dotyczą jedynie przedsiębiorstw

stosujących układy zbiorowe. 

Podczas seminarium chodziło nam o uświadomienie

sobie, jakie są prawdziwe różnice w sytuacji prawnej w

obu krajach. 

Wyniki i najważniejsze zagadnienia

Regulacje czasu pracy

Dzienny/tygodniowy czas pracy

Polska Niemcy

Przerwa w pracy

Kodeks Pracy 

Art. 129 Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na
dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie
pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym
okresie rozliczeniowym nie przekraczającym
4 miesięcy, z zastrzeżeniem § 2 oraz art. 135-138,
143 i 144.

Art. 134 Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika
wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma
prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej
15 minut, wliczanej do czasu pracy.

Art. 141 §1) Pracodawca może wprowadzić jedną prze-
rwę w pracy nie wliczoną do czasu pracy, w
wymiarce nie przekraczającym 60 minut, prze-
znaczoną na spożycie posiłku lub załatwienie
spraw osobistych.

§3 nie może przekraczać 8
godzin dziennie w
dniach roboczych (tzn.
również w sobotę) 
max. 10 godzin w
dniach roboczych,
jeżeli następuje werów-
nanie do 8 godzin w
ciągu 6 miesięcy lub 24
tygodni

§4 • Poniżej 6 godzin
bez przerwy

• 6 – 9 godzin 
30 min przerwy

• ponad 9 godzin 
45 min przerwy

Wszystkie przerwy nie
są płatne!

2.1.1 Tygodnniowy czas pracy,
zgodnie z układen zbio-
rowym wynosi 38
bodzin, z wyłączeniem
przerw

2.4.1 Tygodnniowy, normalny
czas pracy rozkłada się
na dni robocze od
poniedziałku do piątku

3.3 Jak w ustawie poza
regulacją wyjątków.
Jeżeli zatrudnieni pracu-
ją na trzy lub więcej
zmian bez ustalonych
przerw w pracy, przy-
sługuje im dla spożycia
posiłku 30-minutowa
przerwa bez potrącen z
płacy; dotyczy to rów-
nież pracowników pra-
cujących stale na zmia-
nie nocnej

Ustawa o czasie pracy z 
6. czerwca 1994
zmieniona przez ustawę
z 24.12.2003

Ogólny układ zbiorowy dla
pracowników przemysłu
metalowego i elektrotechnicz-
nego w Berlinie-Branden-
burgii obszar taryfowy II z
10.3.1991, w wersji z 6.2.1997
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Przyjrzenie się bliżej faktom pozwoliło na stwierdzenie,

że różnice w długości czasu pracy, wydające się na

pierwszy rzut oka znaczne, w praktyce takimi wcale nie

są. Pracodawcy często wykorzystują niewiedzę na ten

temat i mylnie interpretują fakty. Przekonaliśmy się, że

poprzez studiowanie różnych systemów można zdziałać

wiele w zakresie uświadamiania pracowników w obu

krajach oraz, że istnieje konieczność realizowania wspól-

nej europejskiej polityki pracy. 

Ochrona pracy

Polityka dotycząca czasu pracy stale zazębia się z ochroną

pracy. Czas pracy jest bowiem jednym z czynników wpły-

wającym na zdrowie zatrudnionych. 

Na forum „Czas pracy i zdrowie“ dyskutowano o wydłu-

żonych godzinach pracy i o psychicznym obciążeniu

pracowników z uwagi na zmianowość i rozkład godzin

pracy. 

Ochrona pracy jest bardzo dobrze opracowana w pol-

skim prawodawstwie, ale w wielu przypadkach musi

być dopasowana do standardów unijnych. 

Wyniki i najważniejsze zagadnienia
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W trakcie seminariów polscy i niemieccy przedstawiciele

organizacji pracowniczych byli zgodni co do tego, że

dużo jeszcze trzeba zrobić w zakresie wdrażania prawa

ochrony pracy w przedsiębiorstwach. Tylko w ten spo-

sób można rozwijać i poprawiać ochronę pracy i zdro-

wia pracowników. 

Europejskie Rady Zakładowe

Współpraca związków zawodowych w Europie jest

widoczna na codzień w wielu przedsiębiorstwach, na

europejskich forach pracowniczych albo w Europejskiej

Radzie Zakładowej. Dlatego jednym z głównych tematów

seminaryjnych był kształt tej pracy i możliwości jej

doskonalenia. 

Za wspólne zadanie obrano realizację treści i zadań w

zakresie udziału pracowników w prowadzeniu firm i

współdecydowaniu zatrudnionych i ich przedstawicielstw

przy uwzględnianiu wytycznych unijnych i krajowego

prawodawstwa. 

Dzięki opracowaniu dyrektywy o ERZ w 1994 powstała

baza do działań organizacji pracowniczych i związków

zawodowych. Ta dyrektywa dotyczy przedsiębiorstw

transgranicznych zatrudniających co najmniej 1000 pra-

cowników, z przynajmniej dwóch spośród 28 państw

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Wyniki i najważniejsze zagadnienia
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Do tej pory dyrektywę o ERZ stosowano głównie dla

większych firm europejskich. Firmy spełniające stosow-

ne warunki, ale nie mające jeszcze własnej ERZ, to z

reguły przedsicbiorstwa średnie. Chociaż trzeba też

nadmienić, że różnice językowe, systemowe i kulturowe

nadal sprawiają pewne problemy komunikacyjne. 

Niemniej jednak i te trudności można pokonać. Nam

udało się zorganizować spotkania polskich i niemieckich

rad zakładowych w celu intensywnej wymiany informa-

cji i doświadczeń. Tylko w taki sposób może powieść się

tworzenie wspólnej opozycji związkowej. Naszym motto

musi być aktywna i solidarna współpraca. Pierwsze kroki

mamy już za sobą. 

Udało nam się stworzyć system szybkiego i sprawnego

kontaktowania się, szczególnie gdy chodzi o informacje

dotyczące przenoszenia firm. Dlatego mogliśmy na czas

organizować spotkania i odpowiednio reagować, przy-

gotowując tematyczne akcje. 

Potrzeba jest nam europejskich rad zakładowych, które

otrzymywałyby informacje od przedsiębiorstw działają-

cych w Europie i które miałyby możliwość odbywania

konsultacji. Od 1 maja 2004, czyli od momentu rozsze-

rzenia Unii, związki zawodowe i zakładowe organizacje

pracownicze mogą realizować systematyczny rozwój ERZ

poprzez integrowanie nowych członków Unii. Ten sposób

integracji Europy wkrótce stanie się dla obywateli czymś

oczywistym. 

Rola związków zawodowych i organizacji
pracowniczych

Tworzenie stabilnej i trwałej polityki pracowniczej w Pol-

sce zostało podczas seminariów zaliczone do zadań

trudnych z uwagi na istnienie w jednym przedsiębiorstwie

wielu związków zawodowych. 

Wyniki i najważniejsze zagadnienia
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Średnio 15% pracowników przynależy w Polsce obecnie

do związków zawodowych. To jest jeden z najniższych

wskaźników w Europie Środkowowschodniej. Zamiast

stworzyć silną opozycję w stosunku do pracodawców,

ruch związkowy jest mocno rozdrobniony. 

Reprezentacja spraw pracowniczych TAK, władza rządo-

wa NIE. Ten argument stale padał podczas seminaryj-

nych dyskusji, gdy rozmowa schodziła na losy ruchu

związkowego. Spory polityczne, przegrane wybory, ide-

ologiczne i polityczne podziały w ZZ Solidarność dopro-

wadziły do utraty członków. 

Po 15 latach obecności w polityce Solidarność utraciła

2/3 swoich członków, OPZZ nawet 80%. Te dwie naj-

większe organizacje pracownicze straciły swoich człon-

ków po części (w małym procencie) na rzecz nowo

utworzonego forum związkowego FZZ. Większość pol-

skich pracowników rezygnuje dzisiaj z przynależności do

zorganizowanych form reprezentacji swoich interesów.

Przyczyną tego jest z jednej strony zapewne obecny

wizerunek związków, z drugiej głębokie przemiany

gospodarcze i socjalne w Polsce. 

W Polsce nie ma obecnie rad zakładowych. Podobnie

jak w Wielkiej Brytanii reprezentowanie interesów pra-

cowniczych leży po stronie zakładowych struktur związ-

kowych. W wielu nowych firmach utrudnia się ponadto

zakładanie organizacji pracowniczych. 

Tworzeniu rad zakładowych towarzyszy powściągli-

wość. Większość polskich kolegów i koleżanek widzi w

tym więcej kłopotu niż zalet. Największym mankamen-

tem takich rad jest potencjalna możliwość, że staną się

one narzędziem manipulacji w rękach pracodawców. 

Podczas realizacji tego projektu nie mogliśmy skupić się

na tym problemie. Ważniejsza była dyskusja na temat

różnych stanowisk i wymiana doświadczeń. 

Wyniki i najważniejsze zagadnienia
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Jesteśmy pewni, że udało nam się położyć kamień

węgielny dla bardziej intensywnej wymianie informacji

pomiędzy organizacjami pracowniczymi, przynajmniej

przypadku uczestników naszego projektu. 

Chodzi o to, by łączyć swoje mocne strony i rekompen-

sować wspólnie słabe. Dzięki temu powstaje potencjał,

który może być środkiem nacisku dla wzmocnienia

pozycji organizacji pracowniczej w zakładzie pracy. 

Strategia, taktyka i cykl negocjowania

Dla lepszego zrozumienia zachodniej kultury przedsię-

biorstw postanowiliśmy zorganizować cykl informacyjny

na temat faz, strategii i taktyk negocjacji. Jak można

poprawić dialog z pracodawcami, jak powinniśmy wspól-

nie występować z naszym stanowiskiem, jak rozwiązywać

najlepiej konflikty? Te zagadnienia stanowiły bazę naszych

prac seminaryjnych.

Polscy koledzy byli bardzo zainteresowani naszymi

doświadczeniami w tym zakresie. W polskich firmach na

polu negocjacji istnieją jeszcze poważne deficyty. 

Podczas szkoleń skoncentrowaliśmy się na następują-

cych zagadnieniach:

• podejście do sytuacji konfliktowych

• przygotowanie się do negocjacji

• sposób rozmowy z drugą stroną podczas negocjacji

• z jakimi rodzajami negocjacji można mieć do czynie-

nia

• prezentowanie wyników negocjacji.

Wyniki i najważniejsze zagadnienia

Maria Scholz, odpowiedzialna za

realizację projektu w trakcie

zaangażowanej pracy seminaryjnej
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Mobbing

Podczas seminariów ciągle powracały aktualne tematy z

rzeczywistości polskich i niemieckich firm. Kierownictwo

okręgu Berlin-Brandenburgia-Saksonia starało się spro-

stać tym oczekiwaniom i odpowiednio opracować kon-

cepcje seminarium. Na pytanie niemieckich kolegów,

czy w polskich firmach występuje zjawisko mobbingu,

w 2002 r. padały na sali pytania, co w ogóle to słowo

oznacza. Wielu z uczestników było ono nieznane.  

Ale już wkrótce sytuacja diametralnie się zmieniła i to

zagadnienie opanowało zarówno media, jak i codzienną

praktykę w firmach. Szykany, dyskryminowanie, stałe

wrogie nastawienie ze strony innych pracowników lub

przełożonych są udziałem szczególnie działaczy związ-

kowych i organizacji pracowniczych, którzy walczą o

poprawę warunków pracy i życia. Nasi polscy koledzy,

podbudowani wiedzą seminaryjną i naszą aktywną

pomocą, poruszyli te zagadnienia w swoich przedsię-

biorstwach. Udostępniliśmy im niemieckie porozumie-

nia zakładowe, które polscy koledzy chcieli wdrożyć

także w Polsce. 

W Polsce w znowelizowanej ustawie o pracy znalazły się

odpowiednie regulacje chroniące pracowników. W ten

sposób Polska dopasowała swój kodeks pracy do euro-

pejskich wymogów. Po raz pierwszy pracownicy mają

ustawowe prawo do odszkodowania z tytułu strat

poniesionych w wyniku mobbingu. 

Wyniki i najważniejsze zagadnienia
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Podsumowanie

Nasze doświadczenia z pracy nad tym projektem są bar-

dzo pozytywne. Potrzeba nam było dużo czasu, by

powstała miedzy nami atmosfera dobrej współpracy

opartej na wzajemnym zaufaniu. Aby skutki okazały się

trwałe, działania muszą być kontynuowane. 

Nasz przykład pokazuje, że tylko kontaktowanie się ze

sobą organizacji pracowniczych jest w stanie stworzyć

bazę dla dobrej kooperacji. 

Na dalsze intensywne opracowanie i pogłębienie czeka-

ją kolejne ważne zagadnienia. 

Są wśród nich np.:

• porozumienie co do celów różnych układów zbioro-

wych

• pogłębienie współpracy pomiędzy europejskimi związ-

kami zawodowymi, radami zakładowymi i europejskimi

radami zakładowymi

• wzmocnienie kontaktów pomiędzy organizacjami

pracowniczymi

• budowanie i pogłębianie współpracy z organizacjami

pracodawców

• praca z konkretnymi grupami celowymi, np. kobieta-

mi, młodzieżą, branżami

• rozbudowa dialogów międzybranżowych i w obrębie

sieci

Wyniki i najważniejsze zagadnienia
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Poszerzenie Unii Europejskiej na
Wschód – perspektywy uregulo-
wań politycznych i socjalnych

Dokumentacja konferencji

Zorganizowana przez okręg Berlin-Brandenburgia-Sakso-

nia konferencja, która odbyła się 10 i 11 lutego w Berlinie i

w której uczestniczyli przedstawiciele polskich związków

zawodowych, NSZZ Solidarność i OPZZ oraz licznych rad

zakładowych miała na celu podjęcie próby zakreślenia

perspektyw dalszej współpracy pomiędzy polskimi i nie-

mieckimi organizacjami związkowymi. Jednocześnie kon-

ferencja stanowiła oficjalne zakończenie projektu „Wspie-

ranie polskich organizacji reprezentujących pracowników i

związków zawodowych w procesie wdrażania prawodaw-

stwa unijnego w zakresie spraw socjalnych”. Wyniki pro-

jektu, szanse i ryzyko związane z poszerzeniem Unii było

przedmiotem dyskusji konferencyjnej w panelu zatytuło-

wanym „Bilans dobrej pracy”. Ponadto chodziło o wyzna-

czenie perspektyw dla politycznych i socjalnych regulacji. 

W dokumentacji znajdują się wystąpienia niektórych

referentów oraz głosy uczestników konferencji. 

Mocne związki zawodowe w Europie
Olivier Höbel, Kierownik okręgu 

IG Metall Berlin-Brandenburgia-Saksonia

Od 1 maja 2004 Unia Europejska powiększyła się o kolej-

nych członków, w wyniku czego w 25 państwach żyje

obecnie 450 milionów ludzi. Zamierzeniem niemieckich

związków zawodowych, w tym także IG Metall było

zawsze usuwanie granic dzielących ludzi. Dlatego

postawiliśmy sobie za cel rozwijanie gospodarczej,

socjalnej i politycznej integracji Europy. Oznacza to

oczywiście dla nas wyzwanie, ale także i szansę. 

Poszerzenie Unii Europejskiej na Wschód – perspektywy

Olivier Höbel
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Wspólna Europa stała się w wielu dziedzinach życia rze-

czywistością. Jednakże z pojęciem Europy nie jest auto-

matycznie kojarzona wizja „Europy socjalnej“. Dla wielu

nasz kontynent jest wyłącznie miejscem generowania

kapitału, miejscem, którego tożsamość wyraża się często

tylko poprzez wspólną walutę. Europa jest Europą ban-

ków, koncernów i biurokratów. 

Takiej Europy ani nie potrzebujemy, ani nie chcemy. Nie

chcemy Europy deregulacji i likwidowania opieki społecz-

nej. Nie chcemy Europy, w której standardy socjalne są

dyfamowane jako czynniki utrudniające konkurencyjność. 

Chcemy, aby Europa była synonimem innowacyjności,

by było tu miejsce na nowe produkty, usługi i kreatyw-

ność. Dążymy do swobodnego przepływu pracowni-

ków, ale nie za cenę dumpingowych płac, socjalnego

ubóstwa i wzajemnego spychania się z rynku. Chcemy,

by praca i dochód były opodatkowane w sposcb spra-

wiedliwy i by konkurencyjność realizowana była na

zasadach fair play. Tylko to jest gwarancją dobrobytu,

który chcemy sprawiedliwie dzielić. 

Jesteśmy żywo zainteresowani tym, by wszystkie regiony

w Europie rozwijały się pomyślnie i by podnosił się

poziom płac u naszych sąsiadów. To zapobiega dumpin-

gowi płacowemu. Jesteśmy mocno zainteresowani tym,

by wyrównane zostały kwalifikacje pracowników. To

umożliwi swobodny przepływ. Jesteśmy mocno zainte-

resowani by poprzez dywersyfikację i stworzenie szero-

kiego rynku dostawców dla firm działających na rynkach

międzynarodowych powstały fundamenty europejskie-

go rynku wewnętrznego. 

Masowe bezrobocie i przenoszenie firm w inne miejsca

wzbudzają strach przed zaostrzoną konkurencją na

rynku pracy. Ale rozwój gospodarki u naszych sąsiadów,

lepsze kontakty handlowe i socjalne rekompensaty two-

rzą także miejsca pracy w Niemczech. 
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Jednakże nadal jesteśmy bardzo oddaleni od prawdziwego

wyrównania poziomu płac, produktywności i poziomu

życia. Nie będziemy w stanie uspokoić tych, którzy mają

prawo czuć strach przed likwidacją osłon socjalnych i przed

dumpingiem płacowym, jeśli zaczniemy budować granice

i mury. Naszą jedyną szansą jest kreowanie socjalnej Europy. 

Taka Europę budujemy realizując europejską politykę

zatrudnienia, która tworzy nowe miejsca pracy. Taką

Europę zbudujemy tylko pod warunkiem rewizji paktu

stabilizacji i wzrostu, gdy Europejski Bank Centralny

zobowiąże się do ukierunkowania na cele związane z

zatrudnieniem i wzrostem gospodarczym. 

Pragniemy, by Europa miała oblicze społeczne wyrażone

minimalnymi standardami socjalnymi na terenie całej Unii.

Nie ma w socjalnej Europie miejsca na przepaści społeczne. 

Ale za socjalną Europę nie są odpowiedzialne jedynie związ-

ki zawodowe. Także przedsiębiorstwa muszą poczuć część

tej odpowiedzialności, bo ich dobrobyt jest pochodną pracy

umysłowej i fizycznej obywateli Europy, ich kreatywności i

wysiłku. Europa pokoju i wolności potrzebuje koniecznie

bezpieczeństwa socjalnego i socjalnych rekompensat. 

Wolna i socjalna Europa potrzebuje demokratycznego

prawa do aktywności związkowych. Demokracja nie

może zatrzymywać się przed bramami fabryk. 

Z tego względu potrzebujemy silnych związków i rad

zakładowych. 

Potrzebujemy więcej współpracy między organizacjami pra-

cowniczymi w Polsce i Niemczech i w innych krajach Unii. W

ramach naszego projektu „Wspieranie polskich organizacji

reprezentujących pracowników i związków zawodowych w

procesie wdrażania prawodawstwa unijnego w zakresie

spraw socjalnych“ powstało szereg  sieci zakładowych, mie-

dzy różnymi działami koncernów i spółkami córkami. Szkole-

nia multiplikatorów cieszą się bardzo dużym powodzeniem.
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Ta współpraca musi być kontynuowana z jednakową

intensywnością i dynamiką. Dlatego nasze następne

kroki to: 

• Złożenie wniosku o kontynuowanie projektu

• Rozszerzenie kontaktów pomiędzy zakładowymi

organizacjami pracowniczymi

• Opracowanie listy możliwych działań

• Nawiązanie i utrzymanie kontaktów z partnerami

• Rozszerzenie oferty szkoleń i seminariów

Organizacje pracownicze w Europie
Bert Thierron, Kierownik Działu Spraw 

Międzynarodowych/Europa przy Zarządzie IG Metall

Decyzje przedsiębiorców już od dawna nie zatrzymują

się na granicach. Kapitał finansowy pracuje transgra-

nicznie. W trakcie nasilającej się internalizacji przedsię-

biorstw pojawia się dla związków zawodowych nowe

wyzwanie w kierunku współpracy ponad granicami. Ta

nie zawsze jest łatwa. Związki zawodowe nadal działają

głównie w swoich krajach. 

W Europie istnieją 4 różne modele przynależności do

związków. 

System „nordycki“: pracownicy są zorganizowani 

związki na podstawie swojego statusu. W kra-
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jach skandynawskich procentowa przynależność do

związków jest bardzo wysoka. 

System „anglosaski“: realizowany w Wielkiej 

Brytanii. Tutaj 90% członków związków należy

do związków TUC. Tradycyjnie te organizacje podzielo-

ne są według struktury zawodowej pracowników. 

System „germański“: można prześledzić na 

przykładzie Niemiec. Większość zorganizowa-

nych w związkach pracowników należy do organizacji

branżowych Ogólnoniemieckiej Federacji Związkowej

(DGB). Ale w pierwszej kolejności przynależność związ-

kowa oznacza przynależność branżową. 

System „romański“: pracownicy wybierają sobie

związek z uwagi na własne zapatrywania poli-

tyczne i religijne. W tych krajach jest dlatego dużo fede-

racji związkowych i małych organizacji związkowych. 

Struktura zakładowych organizacji pracowniczych jest

także bardzo zróżnicowana. 

W Niemczech, Austrii i Holandii rada zakładowa 

jest najważniejszym gremium reprezentującym

pracowników na płaszczyźnie przedsiębiorstwa. Rady

zakładowe wybierane są przez cała załogę na podstawie
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list, sporządzonych przez dowolną grupę pracowników

– bez względu na to, czy są członkami związków, czy

nie. Uprawnienia rady zakładowej sięgają często po prawo

współdecydowania. W większości rad zakładowych

dużych niemieckich firm większość stanowią członkowie

związku branżowego. 

W Danii, Finlandii, Norwegii, Belgii, Luksem-

burgu, Włoszech i Rumunii rada zakładowa

reprezentuje wszystkie funkcjonujące w firmie związki

zawodowe. Każdy związek ma określoną liczbę miejsc w

radzie, która także lub wyłącznie służy jako gremium

informacyjne i kooperacyjne. W tym ostatnim przypad-

ku obecność rady zakładowej nie zwalnia pracodawcy

od obowiązku negocjowania ze związkami. 

We Francji, Portugalii, Hiszpanii, Grecji oprócz 

organizacji związkowych istnieją rady zakłado-

we, które mają swoje zadania i uprawnienia. Związki

zawodowe w znacznym stopniu wpływają na wybór

członków rady. 

W Polsce, Szwecji, Estonii, na Litwie, w Cze-

chach, Słowacji, Słowenii, na Węgrzech, w

Bułgarii, Szwajcarii, Irlandii, Wielkiej Brytanii i Islandii

organizacje reprezentujące interesy załogi istniały, bądź

nadal istnieją na zasadzie związków zawodowych obec-

nych w firmie. Powstanie w przedsiębiorstwie związku

zawodowego może następować na mocy ustawy, która

obliguje pracodawców do uznawania związków,

poprzez układy zbiorowe lub po prostu poprzez wysu-

nięcie się na czoło najsilniejszej w firmie organizacji

związkowej. Nie ma takich rad zakładowych, jakie my

znamy. Pierwszymi krajami, które wprowadziły system

podobny do niemieckiego są Węgry (1992) i Słowenia

(1993). 

W Czechach (2001), Słowacji (2002), na Litwie (2005) i

Łotwie (2002) istnieje przepis na temat powstawania
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„rad zatrudnionych“. W Polsce toczą się obecnie dyskusje

na temat związania rad zakładowych z kodeksem pracy. 

Często niemieccy koledzy zalecają polskim kolegom

przejęcie podwójnej struktury niemieckiej – rad zakłado-

wych i związków. Ale moim zdaniem nad tym warian-

tem należałoby się głęboko zastanowić. 

Ważnym jest, by w przedsiębiorstwach w ogóle była

reprezentacja pracowników. Musi ona mieć zagwaran-

towane prawa, jak np. prawo do informacji, wygłosze-

nia swojego zdania i – co jest bardzo ważne – do współ-

działania i współstanowienia o firmie. Te prawa muszą

jednak być aktywnie stosowane i przestrzegane. Chodzi

o to, by organizacja pracownicza, bez względu na swoją

nazwę, konsekwentnie upominała się o swoje prawa. 

W tym celu musimy pomóc naszym kolegom i koleżan-

kom w zdobyciu odpowiednich kwalifikacji. Co nie

oznacza jednak, że musimy tylko poprawić prawo; nale-

ży też uwzględnić zmiany społeczne i polityczne. Cho-

dzi tu także oczywiście o obranie drogi organizowania

się w związkach. Tylko mocne związki zawodowe gwa-

rantują nam odpowiednie standardy socjalne. 

Wspólna polityka związków branży metalowej zrzeszo-

nych w Międzynarodowym Związku Zawodowym Meta-

lowców (MFZZ) przewiduje, że prawo do współdziała-

nia pracowników stanie się praktyką powszechną w

całej Europie. Udało nam się do tej pory przeforsować

szereg ustaw i dyrektyw, jak np. wytyczne na temat

europejskiej spółki akcyjnej czy wytyczne na temat fuzji.

Z naszego punktu widzenia jest to część modelu socjal-

nej Europy i dlatego naszym celem jest kontynuacja

dotychczasowych działań. 

Jako związki zawodowe i organizacje pracownicze musi-

my dążyć do lepszej wymiany doświadczeń i kontaktów

na szczeblu międzynarodowym. Tym wyzwaniom musi-

my sprostać, by móc zrealizować wizje socjalnej Europy. 

„Każdy akt solidarności kryje w sobie jakiś konflikt,
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każda sytuacja konfliktowa uwalnia też odruchy solidar-

ności, która – jeśli funkcjonuje – scala pracowników w

całej Europie.“

Sytuacja polskich związków zawodowych
Clemens Rode, Regionalny Koordynator ds. stosunków

pracy i socjalnego dialogu w Europie Środkowo-

Wschodniej, fundacja Friedrich-Ebert-Stiftung

Fundacja Friedrich-Ebert-Stiftung towarzyszy jako naj-

starsza fundacja polityczna na świecie od końca Zimnej

Wojny rozwojowi związków zawodowych w Europie

Środkowo-Wschodniej. Prawie w każdym kraju Środko-

wej i Wschodniej Europy istnieją jej biura i sieć wspiera-

jąca związki w ich staraniach o rozwój i rozpowszechnia-

nie idei europejskiego modelu socjalnego. 

Nadal związki zawodowe i zakładowe organizacje pra-

cownicze w Europie Środkowo-Wschodniej znajdują się

w trudnej sytuacji. Krajobraz związkowy jest zresztą w

Europie bardzo zróżnicowany. Na przykład w Słowenii

ruch związkowy jest nowoczesny, prężny i dobrze zorga-

nizowany, oparty głównie na strukturze jednego jedno-

litego związku. Prawie 90 % przedsiębiorstw przestrzega

układów zbiorowych w stosunku pracy ze swoimi

zatrudnionymi. 

Pozycja Polski jest w tym zakresie bardzo istotna. Nie

tylko z uwagi na liczbę ludności wynoszącą ponad poło-

wę ludności nowych państw członkowskich oraz duży

potencjał wzrostu gospodarczego, ale także z powodu

znacznej nieprzejrzystości ruchu związkowego. W

sądach zarejestrowanych jest obecnie 23.000 związków

zawodowych. 300 związków mogłoby, gdyby chciało,

działać w całym kraju. Istnieją przede wszystkim 3 duże

związki zawodowe, na czele z NSZZ Solidarność, z któ-

rym czuło się kiedyś związanych 10 milionów Polaków.

Kolejnym związkiem jest OPZZ, zrzeszający większość

nauczycieli i współpracujący ściśle z Europejskim Związ-
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kiem Urzędników. Trzecim związkiem jest Forum, obec-

ne także w służbach komunalnych, wielu zakładach

komunikacyjnych, na kolei, wśród techników i mistrzów.

Według Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Spraw Socjal-

nych w 97 % polskich przedsiębiorstw nie ma jednak

żadnego związku. W firmach bardzo małych, małych i

średnich nie ma generalnie żadnych organizacji pracow-

niczych. Ale nawet w przypadku 70% przedsiębiorstw

zatrudniających powyżej 50 osób sytuacja nie jest o

wiele lepsza. Jeden z działaczy Solidarności powiedział

niedawno: „Obserwujemy, że pracownicy odchodzą od

OPZZ, ale nie przychodzą do nas, tylko trzymają się z

daleka od jakichkolwiek związków“. 

Sytuacja związków branżowych jest wyjątkowo trudna.

W strukturach Solidarności około 50% związków zawo-

dowych nie należy do żadnego związku branżowego.

Konsekwencją tego jest słaba reprezentacja branż. W

branży metalowej sytuacja jest lepsza niż w innych bran-

żach. Tutaj Solidarność ma dość dobrze rozbudowaną

strukturę, szczególnie w przodujących zakładach, takich

jak Volkswagen w Polkowicach i Poznaniu czy General

Motors w Gliwicach. 

W przypadku pozostałych federacji związkowych zarów-

no OPZZ jak i Forum mają słabą i nie dofinansowaną

strukturę. Z każdego członka OPZZ (a jest ich 800.000)

do kasy związku krajowego wpływa miesięcznie 0,007

eurocenta. Ciągła walka z trudnościami finansowymi

oraz wdrażanie programów oszczędnościowych spra-

wia, że reprezentowanie pracowników nie jest dość

efektywne. 

Kolejnym problemem związków w Polsce i Europie Środ-

kowo-Wschodniej jest kryzys idei zakładowego współ-

decydowania. W wyniku restrukturyzacji gospodarki po

1989 większość sprywatyzowanych firm przeszła w ręce

inwestorów zagranicznych, albo powstały całkowicie

nowe firmy na bazie obcego kapitału inwestowanego
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bezpośrednio w kraju. 75% akcji na giełdzie w Buda-

peszcie jest w rękach zagranicznych przedsiębiorców, 74

% obrotów w handlu detalicznym generują zagraniczni

właściciele, 48% pracowników pracuje w firmach zagra-

nicznych, prawie 90% exportu produktów przemysło-

wych ma takie samo źródło. 

Oznacza to dla wielu pracowników, że właściciele firm

są bardzo daleko. Załoga ma często poczucie, że nic tak

naprawdę nie ma do powiedzenia. Lokalne kierownic-

two postrzegane jest jako zależne od właściciela i bez

prawa samodzielnego działania, wypełniając jedynie

nakazy z zewnątrz. Do tego dochodzi zjawisko „wbija-

nia klina” niezgody przez działy personalne pomiędzy

załogę, management i organizacje pracownicze. Można

wręcz mówić o mentalności ”szyby pancernej” wśród

pracowników działów personalnych. W sensie przeno-

śnym pomiędzy zakładowymi partnerami socjalnymi

znajduje się szyba pancerna. Obie strony się widza, ale

nie słyszą. Związki i załoga nie mają kontaktu ani z lokal-

nym managementem, ani tym bardziej z zagranicznym.

Nie ma kanałów komunikacji. W krajach, w których nie

było do tej pory tradycji i ustawowej bazy do konsultacji

zakładowych, odbija się to negatywnie na realizowaniu

prawa do współdecydowania w przedsiębiorstwie.

Pozostaje mieć nadzieję, że wdrożenie dyrektywy unij-

nej na temat zakładowych konsultacji i komunikacji we

wszystkich rodzajach firm oraz utworzenie europejskich

rad zakładowychw przedsiębiorstwach zatrudniających

ponad 1000 pracowników w całej Unii, pozwoli zaradzić

jakoś tej sytuacji. 

Gdyby te wszystkie związki w jednym przedsiębiorstwie

„mówiły jednym głosem”, wszystko wyglądałoby ina-

czej. Ale rzeczywistość jest inna. Przykład: W firmie MAN

w Polsce w dwóch fabrykach budowy autobusów wśród

zatrudnionych jest odpowiednio 900 i 1650 członków 2

różnych związków, NSZZ „Solidarność“ i OPZZ. Oprócz

nich w obu zakładach funkcjonuje 10 innych związków.

Do tej pory nie była możliwa żadna kooperacja w sensie
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wspólnej reprezentacji pracowniczej w zakładzie czy w

przedsiębiorstwie MAN Polska. Jeszcze mniej kontaktów

było z innymi fabrykami MANa w Niemczech i Turcji. A

tylko poprzez wspólne działania i wspólną reprezentację

pracowników można doprowadzić do współdecydowa-

nia w polskich firmach. Nad tym zadaniem pracują pol-

skie związki przemysłu metalowego i IG Metall. 

Sytuacja NSZZ Solidarność
Adam Ditmer, Przewodniczący Związku Branżwego

Metalowców przy NSZZ Solidarność

Dla polskich pracowników europejska integracja oznacza

nie tylko wdrażanie celów gospodarczych i politycznych

UE, ale także utrwalenie celów socjalnych. Obecnie deba-

ta publiczna na temat korzyści z wstąpienia Polski do Unii

zdominowana jest przez strach i sceptycyzm. Wiele osób

żyje na granicy ubóstwa mając miesięcznie tylko 650 zło-

tych na życie, co wynosi w przeliczeniu 150 euro. Stopa

bezrobocia wynosi około 19%. Według prognoz ma ona

jeszcze rosnąć. Stopień zorganizowania w związkach

zawodowych jest nikły i wynosi pomiędzy 10 i 15%. 

Porozumienie z pracodawcami na szczeblu centralnym

rozwija się bardzo ślamazarnie. Powszechne są przypad-

ki, gdy pracodawca sugeruje pracownikom, że w zakła-

dzie pracy nie potrzeba związków. Środki masowego

przekazu apelują o zwracanie się do nich, a nie do

związków, w sytuacji dumpingu płacowego i mobbin-

gu, by problem mógł zostać upubliczniony. 

W takich warunkach praca i pomoc związku jest często

bardzo utrudniona. Związki zawodowe nie są uznawane

za partnerów społecznych. Te wielkie cele, które kiedyś

przed 25 laty Solidarność wypisywała na murach stoczni

gdańskiej, wyblakły. Od tego czasu wiele osób straciło

pracę, a wraz z nią marzenia i nadzieje na lepszą przy-

szłość. Podczas tych 25 lat ludzie, ale i Solidarność

zetknęli się z nową, twardą rzeczywistością. Ciągłe jesz-

Poszerzenie Unii Europejskiej na Wschód – perspektywy
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cze uczymy się, jak funkcjonuje gospodarka w krajach

zachodnich.

Dzięki seminariom, przeprowadzonym wspólnie z IG

Metall i FZZM, na wiele z naszych pytań znaleźliśmy

odpowiedzi. Zawiązały się stosunki koleżeńskie. Ale to

dopiero początek tej drogi, dopiero jeden z jej etapów.

Przed nami stoi wyzwanie nadania Europie ludzkiego

oblicza. 

Sytuacja Federacji Związków Zawodowych
Metalowcy (OPZZ)
Zdzislaw Tuszynski, Przewodniczący Federacji Związ-

ków Zawodowych Metalowcy

Polscy związkowcy branży metalowej zrzeszeni w OPZZ

w UE upatrują swoją szansę. Obecnie stawiane są pierw-

sze kroki, nie tylko w UE, ale także w europejskich fede-

racjach związkowych. Wspólnie poszukiwane są odpo-

wiedzi na pytania dotyczące spraw socjalnych i

ekonomicznych. 

Bezrobocie i odchodzenie od idei państwa socjalnego

jest w Polsce przyczyną rosnących problemów. Wiele

ludzi nie ufa już politykom: są oni świadkami ubożenia

dużej części społeczeństwa. Produkuje się coraz mniej i

coraz mniej osób może skorzystać z efektów ekonomicz-

nego rozwoju. Rośnie rozpiętość zarobkowa. Dzięki

obniżkom podatków przedsiębiorstwa się bogacą, ale

nie tworzą nowych miejsc pracy. Stopa bezrobocia

wynosi obecnie około 19%. 

W Polsce tylko około 14% bezrobotnych ma prawo do

zasiłku. Nasila się strach przed utraceniem miejsca pracy.

Rośnie liczba umów o pracę na czas określony. Do

powszechnych praktyk należy pozorna samodzielność

gospodarcza. Tworzy się nowa kategoria pracowników.

Ale nawet ci, co mają pracę, nie mogą żyć beztrosko. Wiele

osób pracuje, ale zarabia zbyt mało, by móc się utrzymać.

Statystyki bezrobotnych muszą być odczytywane z ostroż-

Poszerzenie Unii Europejskiej na Wschód – perspektywy
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nością, ponieważ można, co prawda, dowiedzieć się z

nich, ile osób ma pracę, ale nie jaką ona ma jakość. 

Po wielu latach nieporozumień polskie związki zawodo-

we przekonały się, że tylko wspólnie mogą starać się o

zwalczanie istniejących problemów. Związki zawodowe

metalowców przy Solidarności i OPZZ muszą ściślej ze

sobą współpracować. Już trzy lata temu osiągnięto

porozumienie w tym zakresie. 

Istotne perspektywy dla współpracy związków to:

1. Silniejsza współpraca nie tylko na szczeblu krajowym,

ale też europejskim.

2. OPZZ opowiada się za europejskim paktem zatrud-

nienia.

3. W kontekście rozwoju gospodarczego w Unii muszą

zostać uregulowane takie sprawy, jak: płace, wsparcie

dla firm i płaca minimalna. 

4. W Europie rośnie presja na układy zbiorowe. Opraco-

wanie europejskich układów zbiorowych związków

metalowców miałoby duży sens. 

5. Musi zostać wzmocnione znaczenie ERZ lub europej-

skich rad pracowniczych. We wszystkich koncernach

działających na międzynarodowym rynku powinno

zostać wdrożone prawo pracowników do informacji i

konsultacji. 

6. Związki zawodowe muszą przeciwstawić się mitowi

„gospodarczego wzrostu“ jako „lekarstwa na wszyst-

kie bolączki Europy“. Wzrost gospodarczy jest spra-

wiedliwy i ma sens tylko wtedy, gdy wszyscy mogą z

niego korzystać. 

Zjednoczenie się Europy jest wydarzeniem historycznym

i wielkim dobrem, kończącym wieki krwawych waśni.

Poszerzenie Unii Europejskiej na Wschód – perspektywy
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Europa musi stać się pokojowym miejscem dla wszyst-

kich Europejczyków, w którym praca i bezpieczeństwo

socjalne jest czymś powszechnym. 

Oczekiwania i ocena sytuacji z punktu
widzenia zainteresowanych stron

Thomas Fellmann, Bombardier Transportation DWA

Görlitz

Przed 14 laty my, wschodni Niemcy, mieliśmy taki sam

problem. W podobny sposób wrzucono nas od razu na

głęboką wodę. Nasi koledzy i koleżanki z Polski mogą

być pewni jednego – nam też nadal nie udało się roz-

wiązać wszystkich problemów. Nadal musimy walczyć,

jak nasi polscy koledzy. 

Wolfgang Beyer, Przewodniczący Rady Zakładowej

Alstom Power Service, Berlin

Na początku lat 90-tych zetknęliśmy się po raz pierwszy

ze zjawiskiem przenoszenia produkcji do krajów Europy

Wschodniej. W konsekwencji wspólnie z menagemen-

tem zastanawialiśmy się nad restrukturyzacją i ukierun-

kowaniem naszego zakładu. Obie strony zdawały sobie

sprawę z tego ze muszą powstać nowe perspektywy dla

wysoko wykwalifikowanych, specjalistów. Mimo tego

codziennie dowiadujemy się, że menagement stara się

„rozgrywać” jedne fabryki przeciwko drugim. Aby temu

zapobiec uważamy, że ważną rzeczą jest nawiązanie

kontaktów z polskimi kolegami, których do tej pory nie

było. Największą trudność sprawia nam znalezienie

partnerów. Struktura polskich zakładowych organizacji

pracowniczych jest dla nas mało przejrzysta, ponieważ

wiele związków funkcjonuje wyłącznie w zakładach

pracy. Korzystniej by było, gdyby istniał tylko jeden part-

ner do kontaktów. To ułatwiłoby nam nawiązanie kontak-

tu i zainicjowanie wspólnych działań na rzecz załóg. 

Poszerzenie Unii Europejskiej na Wschód – perspektywy
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Halina Marszalek, AGROMET, Maszyny rolnicze Brzeg

Kontakty, wymiana doświadczeń oraz informacji z nie-

mieckimi kolegami i związkiem ma dla nas ogromne

znaczenie. Wiele z tych doświadczeń staramy się wdra-

żać w praktyce w Polsce. To pomaga nam w tworzeniu

zakładowych struktur pracowniczych. Szczególnie inte-

resują nas takie tematy, jak: płace, prawo do współdecy-

dowania, ochrona pracy. Istotną rzeczą jest, by udało

nam się otrzymać odpowiedzi na pytania związane ze

szczeblem zakładowym i byśmy mogli skorzystać z

pomocy w zakresie naszej pracy. Wiele rzeczy jest u nas

jednak dopiero w fazie początkowej i przełomowej. U

nas w zakładzie pracy jest zatrudnionych 250 osób, na

które przypadają trzy związki zawodowe. W ostatnich

latach często zmieniali się właściciele. Obecnie mamy

polskiego właściciela. Od jakiegoś czasu prowadzone są

rozmowy ze wszystkimi związkami zakładowymi, jak

doprowadzić do oddłużenia zakładu i zoptymalizować

procesy pracy. 

Hermann von Schuckmann, Biuro Ludwigsfelde

Rozumiemy dobrze życzenie, by po wstąpieniu do Unii

szybko wyrównał się poziom życia. Naturalnie nie chce-

my, by na granicy Unii powstał obszar ubóstwa. Naszym

polskim, czeskim i rumuńskim sąsiadom życzymy, by już

niebawem nastąpiło podniesienie standardów życia do

średniego poziomu unijnego. Jest to też w naszym wła-

snym interesie. 

Z drugiej strony musimy sobie uświadomić, że w obec-

nej sytuacji mamy 5 mln. bezrobotnych i musimy wal-

czyć o to, by w jakimś sensie utrzymać dawny poziom

życia. Coraz mniej mówimy więc o wzroście dobrobytu,

lecz o zapobieganiu jego spadkowi.

Poszerzenie Unii Europejskiej na Wschód – perspektywy
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Dieter Hofmann, Hörmann IT Chemnitz

Reprezentuję firmę średniej wielkości, która w Polkowi-

cach ma swoje przedstawicielstwo. Nam nie udało się

nawiązać kontaktu na płaszczyźnie związkowej lub rady

zakładowej z naszymi polskimi kolegami. Mamy wraże-

nie, ze polska strona nigdy nie była takim zbliżeniem

zainteresowana. 

Dieter Boldt, Brandenburgia Wschodnia

Pozazakładowa praca związkowa

My we Wschodnich Niemczech mamy także problem

„przedłużonego warsztatu“ – nasi decydenci są gdzieś

w zachodnich landach lub za granicą i pojawiają się w

firmie maksymalnie raz w roku z okazji świat. Nawet jeśli

mamy jakieś konstruktywne propozycje, nie mamy part-

nera do rozmowy. Mamy poczucie, że niewiele możemy

zrobić, ponieważ nie mamy z kim dyskutować. 

Poszerzenie Unii Europejskiej na Wschód – perspektywy
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Wizje silnej Europy

„Miliony są silniejsze niż milionerzy“, to motto mogłoby,

wg Pierwszego Przewodniczącego IG Metall Jürgena

Petersa, służyć całemu europejskiemu ruchowi pracow-

ników. Na konferencji okręgowej dla Berlina-Branden-

burgii-Saksonii Peters dyskutował z innymi uczestnikami

forum o przyszłości Europy. W dyskusji wziął udział

także Christoph Habermann, sekretarz stanu Saksoń-

skiego Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Martina Hopp,

dawna przewodnicząca rady zakładowej Dräxlmaier

Fahrzeugelektronik, Zwickau, Günter Marks, ERZ w

Bombardier Transportation, Bautzen, Dr. Jürgen Riedel,

Trast-Transformation und Strukturentwicklung, Mün-

chen, i Günter Triebe, ERZ w Otis, Berlin.

Jürgen Peters ostro sprzeciwił się przenoszeniu miejsc

pracy do innych krajów ze względu na koszty. Związki

nie widziały nic złego w inwestowaniu w Europie

Wschodniej. 

Jeśli jednak inwestuje się tam, by zwiększyć wydajność

produkcji, co z kolei zazębia się w konsekwencji z trady-

cyjnymi rynkami, to te zwiększone moce produkcyjne

oznaczają w ostatecznym rozrachunku współzawodnic-

two ukierunkowane na wyeliminowanie konkurencji.

„Takie niezdrowe współzawodnictwo niszczy miejsca pracy

i zagraża rozwojowi całego regionu”, powiedział Peters. 

Radykalność niektórych posunięć przedsiębiorców

napawa pracowników strachem, że mogą utrącić swoje

miejsca pracy. Strach i zysk, to nie są fundamenty Euro-

py socjalnej. Tylko poprawienie sytuacji pracowników

pozwoli na osiągnięcie dobrobytu i postępu w Europie.

Poziom dochodów i siły nabywczej musi rozwijać się

równolegle do gospodarki. W Europie Wschodniej musi

powstać oddzielny rynek zbytu.

Dlatego IG Metall opowiada się za standardami socjal-

nymi i płacowymi, dostosowanymi do poziomu rozwoju

Wizje silnej Europy

Jürgen Peters

Günter Triebe

Günter Marks
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poszczególnych krajów Unii. Europejscy pracobiorcy nie

dadzą się rozproszyć. Obawom i wykorzystywaniu tego

czynnika we własnym interesie przez menagement nale-

ży przeciwdziałać poprzez wymianę informacji i konsul-

tacje. „Praca nie może być tak tania, jak brud“, mówi

Peters, chociaż wiele firm w tym właśnie najwyraźniej

upatruje uzdrowienie swojej działalności.

Związki muszą przeciwstawiać się wyzyskowi. „Jeśli

wspólnie, aktywnie i solidarnie będziemy włączać się w

kształtowanie przemian strukturalnych w innych czę-

ściach Europy, to rozszerzenie UE może stać się histo-

rycznie ważkim projektem zakończonym pomyślnie”.

Warunkiem tego są silne związki zawodowe, intensyw-

na współpraca i solidarność. 

Dawna przewodnicząca rady zakładowej Dräxlmaier,

Martina Hopp, poparła ideę silnych związków i organi-

zacji pracowniczych. Dzięki temu dużo łatwiej jest wal-

czyć o przestrzeganie praw zatrudnionych niż do tej

pory. Na przykładzie własnej firmy pokazała, jakie kon-

sekwencje grożą, gdy pracownicy nie mogą się ze sobą

porozumieć i zainteresowani są tylko własnymi sprawa-

mi: Dräxlmeier zamknął fabrykę w Zwickau i przeniósł

produkcję do Polski. Mimo prób nawiązania kontaktów

z kolegami z Europy Wschodniej, nie udało się wypraco-

wać wspólnej linii postępowania. Po obu stronach Odry

obawa przed utratą pracy jest tak duża, że zapomniano

o solidarnej walce o miejsca pracy. 

Wizje silnej Europy

Martina Hopp

Podium z lewej do prawej strony: 

Dr. Jürgen Riedel, TraSt - Transforma-

tion & Strukturentwicklung, Mün-

chen, Dresden; Günter Marks, ERZ

Bombardier Transportation, Bautzen;

Peter Weißenberg, moderator, Säch-

sische Zeitung Dresden; Martina
Hopp, dawna przewodnicząca rady

zakładowej Dräxlmaier Fahrzeugelek-

tronik, Zwickau; Jürgen Peters, 1.

przewodniczący IG Metall; Günter
Triebe, ERZ Otis, Berlin; Christoph
Habermann, sekretarz stanu Saksoń-

skiego Ministerstwa Gospodarki i

Pracy, Dresden
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Dr. Jürgen Riedel ze spółki doradczej Trast-Transforma-

tion und Strukturentwicklung, München, skrytykował

fakt, że dotychczasowe próby wdrażania socjalnych

standardów unijnych do prawodawstwa narodowego

były mało konkretne. W wielu dyskusjach ten model

przedstawiany jest w zbyt naukowy sposób, który nie

pozwala ludziom uzmysłowić sobie, jak ważna jest dla

nich samych Europa socjalna. Na podstawie „niedziel-

nych przemówień” wielu polityków można odnieść wra-

żenie, że europejski model socjalny nie jest niczym wię-

cej niż „filozoficzną tablicą informacyjną Europy“. A

przecież główną ideą tego modelu jest zwalczanie biedy

i wykluczenia socjalnego. W najbliższych latach będzie

trzeba wyjaśnić, czy w czasach globalizacji ten europej-

ski model socjalny będzie mógł być realizowany. Społe-

czeństwo, w którym dominuje ubóstwo i wykluczenie

jest niestabilne i niedemokratyczne. Aby zaspokoić pod-

stawowe potrzeby obywateli, należy zagwarantować im

minimalny dochód. Riedel proponował tworzenie sil-

nych sieci regionalnych i lokalnych, które miałyby za

zadanie stawianie oporu globalizacji. W ten sposób

można by na czas rozpoznawać ryzyko. Często na płasz-

czyźnie regionalnej i lokalnej można zetknąć się z wielo-

ma problemami globalizacji. W całej Europie należy

zapewnić pracy - sprawiedliwej w kategoriach socjal-

nych - wyższą rangę. 

Sekretarz stanu Saksońskiego Ministerstwa Gospodarki i

Pracy, Christoph Habermann, wezwał do konsensusu

na temat wartości ważnych dla społeczeństwa. „Samo-

wolne działania podyktowane poczuciem pełnej władzy

i gesty omdlenia“ nie mogą ukierunkowywać polityki

narodowej. Aby Europa także na zewnątrz była postrze-

gana jako twór jednolity, nie może dochodzić wśród

członków Unii do sytuacji brutalnej konkurencji dum-

pingowych kosztów pracy i podatków. Jednym z najważ-

niejszych celów jest stworzenie europejskiego systemu

podatkowego. 

Wizje silnej Europy

Dr. Jürgen Riedel

Christoph Habermann
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Perspektywy

Kierownictwo okręgu Berlin-Brandenburgia-Saksonia

postanowiło kontynuować rozpoczęty dialog z polskimi

związkami, szczególnie na płaszczyźnie branżowej.

Oprócz dotychczasowych obszarów działań, w których

ta współpraca była satysfakcjonująca, w przyszłości

powinny zostać wygenerowane kolejne. Na przykład

można by intensywniej zająć się sprawami kobiet i mło-

dzieży. Ponadto można by organizować wymiany w

obrębie utworzonych sieci. 

Coraz intensywniej rozwija się współpraca w branżach.

Dwuletnie doświadczenie projektowe pokazało, że

wymiana doświadczeń i informacji funkcjonuje w sieci o

wiele szybciej i skuteczniej. Partnerzy w projekcie bardzo

popierają rozbudowę struktury sieci. 

Pomimo wszystkich starań związków zawodowych w

Niemczech i Polsce, jest rzeczą konieczną, by partnerzy

społeczni włączyli się w proces wyrównywania warun-

ków pracy i życia, tak aby Europa była Europą przyszło-

ści i pokoju. Dotychczas współpraca z polskimi praco-

dawcami była jedynie sporadyczna. Tylko nieliczne

przypadki świadczą o sukcesie takich kontaktów. Na tym

należałoby się bardziej w przyszłości skoncentrować.

Oprócz tego niezbędne jest stworzenie rozbudowanej

struktury branżowej, która gwarantowałaby stabilizację

w zakresie warunków życia i pracy. Dzięki temu mogły-

by powstać także nowe miejsca pracy. 

Jeśli uda nam się, podobnie jak w przeszłości, pomyślnie

zrealizować nakreślone na przyszłość zadania, bilans

współpracy między niemieckimi (okręg Berlin-Branden-

burgia-Saksonia) i polskimi związkami będzie można

uznać za perspektywiczny i pozytywny. 

Perspektywy
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Załączniki

Struktura związków zawodowych w Polsce i
Niemczech

Demokratyczna struktura IG Metall

IG Metall jest organizacją demokratyczną. Członkostwo

w niej jest dobrowolne. Podstawową jednostką organi-

zacyjną jest kierownictwo regionu. Istnieje 170 kierow-

nictw regionu. 

Na Kongresie 2003 IG Metall ogłosiła, że równość szans

dla kobiet i mężczyzn jest centralnym zadaniem wszyst-

kich obszarów politycznych organizacji i zobowiązała się

do przestrzegania zasady Gender Mainstreaming. W

organach i gremiach IG Metall ilość kobiet musi odpo-

wiadać ich procentowemu udziałowi w organizacji. 

W 1891 r. powstał związek Metallarbeiter-Verband

(DMV), najważniejsza organizacja prekursorska IG

Metall. W 1998 r. miała miejsce fuzja z tekstylnym związ-

kiem zawodowym (GTB), w 2000 r. ze związkiem prze-

mysłu drzewnego i tworzyw sztucznych. Liczba człon-

ków wynosi obecnie 2.376.225 milionów osób (Stan z

2005 r.).

Załączniki

Zjazd związkowy

Rada

Zarząd

Okręgi

Komisja kontrolna

Północna Nadrenia Westfalia

46 kierownictwa regionów

Dolna Saksonia/Saksonia Anhalt

19 kierownictwa regionów

Wybrzeże

19 kierownictwa regionów

Berlin/Brandenburgia/Saksonia

13 kierownictwa regionów

Frakfurt

27 kierownictwa regionów

Bawaria

21 kierownictwa regionów

Badenia Wiertenbergia

27 kierownictwa regionów
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Zjazd Związkowy

Delegaci wybrani przez Zebranie Delegatów spotykają

się raz na 4 lata na Zjeździe Związku. Wybierają oni

Zarząd i Komisję Kontrolną, ustalają statut, rozpatrują

złożone wnioski i określają politykę związku na przy-

szłość. Najwyższym organem IG Metall jest Zjazd Związ-

kowy, który ponadto przyjmuje sprawozdanie Zarządu i

sprawozdanie Komisji Kontrolnej. Ponadto Zjazd udziela

absolutorium i zatwierdza rozliczenie głównej kasy. 

Rada

Członkowie Rady wybierani są przez delegatów Konfe-

rencji Okręgów. Rada może, jako najwyższy organ

podejmujący uchwały między Zjazdami Związku, zarzą-

dzić dodatkowe wybory do Zarządu i Komisji Kontrol-

nej. Może ona też podjąć decyzję na temat zwołania

Nadzwyczajnego Zjazdu Związkowego. Rada obraduje

co najmniej trzy razy w roku. 

Zarząd

Zarząd wybrany przez delegatów Zjazdu Związku wdra-

ża w praktyce uchwały podjęte przez Zjazd Związku.

Zarząd składa się, zgodnie ze statutem, z pierwszego

przewodniczącego, drugiego przewodniczącego, głów-

nego kasjera, czterech zatrudnionych na stałe członków

zarządu i 29 członków zarządu pracujących społecznie.

Zarząd kontroluje przestrzeganie statutu i podejmuje

decyzje w zakresie zerwania układów zbiorowych, gło-

sowaniach na temat przerwania lub podjęcia strajku

oraz rozpoczęciu strajku. 

Zarząd IG Metall 

I Przewodniczący: Jürgen Peters

II Przewodniczący: Berthold Huber

Kasjer: Bertin Eichler

Wilhelm-Leuschner-Straße 79, 60329 Frankfurt am Main

Telefon 069/6693-0, Fax 069/6693-2843

Załączniki
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Komisja Kontrolna

Komisja Kontrolna wybierana przez Zjazd Związku liczy

siedmiu członków. Jej zadaniem jest kontrolowanie czy

Zarząd przestrzega bądź realizuje uchwały Zjazdu i

Rady. W tym zakresie przyjmuje ona też skargi i zażale-

nia złożone pod adresem Zarządu i podejmuje stosow-

ne decyzje. Ponadto Komisja kontroluje sprawozdania

rewizyjne i sama przeprowadza rewizje. Komisja zdaje

relacje ze swej działalności przed Zarządem, a raz w

roku także przed Radą. Jest ona ponadto uprawniona do

składania na Zjeździe wniosków. Komisja ma uprawnie-

nia doradcze podczas Zjazdu, w Radzie, podczas posie-

dzeń Zarządu i Rady Nadzorczej IGMET. Członkowie

Komisji nie mogą piastować żadnych innych funkcji w IG

Metall. 

Członkowie Regionu

IG Metall jest organizacją demokratyczną, co oznacza,

że decyduje wola członków. Wybory i zasada delegowa-

nia zapewniają członkom udział w podejmowaniu decy-

zji. Począwszy od Zebrania Delegatów Regionu, a skoń-

czywszy na Zjeździe Związku, najwyższym organie IG

Metall, głos decydujący mają wybrani przedstawiciele

członków. Członkowie mogą pracować w różnych

zespołach roboczych. 

Załączniki
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Zebranie Delegatów

Zebranie Delegatów wybierane przez członków jest

czymś w rodzaju parlamentu kierownictwa regionu.

Obraduje cztery razy do roku i podejmuje decyzje, np.

co do akcji w zakładzie pracy organizowanych przez

lokalny zarząd. Członkowie Zebrania Delegatów wybie-

rają zarząd lokalny, członków komisji ds. układów zbio-

rowych, delegatów na zjazd związku i konferencję okrę-

gową. 

Zarząd Regionu

Składa się on ze stałych działaczy IG Metall i osób pra-

cujących społecznie, wybieranych przez członków

Zebrania Delegatów. Kieruje kierownictwa regionów,

wdraża uchwały podjęte na zebraniu Delegatów i jest

odpowiedzialny za tworzenie komisji i grup roboczych. 

Komisja Rewizyjna

W jakim stopniu jakaś organizacja jest demokratyczna

zależy od tego czy i jak daje się kontrolować. W IG

Metall na wszystkich szczeblach organizacyjnych utwo-

rzone zostały jednostki kontrolne. Statut IG Metall okre-

śla że Zarząd Lokalny wybiera spośród swoich członków

3 rewizorów. Te osoby kontrolują kasę i zdają sprawoz-

danie przed Zebraniem Delegatów. Ponadto rewizje

mogą być przeprowadzane przez osoby upoważnione

reprezentujące kierownictwo okręgu i Zarząd. Kasy okrę-

gowe są kontrolowane przez komisje okręgowe. 

IG Metall Bezirksleitung Berlin-Brandenburg-Sachsen

Bezirksleiter Olivier Höbel

Alte Jakobstraße 149, 10969 Berlin 

Telefon 030/253750-0, Fax 030/253750-25

bezirk.Berlin-brandenburg-sachsen@igmetall.de

Załączniki
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NSZZ Solidarność – Niezależny Samorządny
Związek Zawodowy „Solidarność“

Data powstania: sierpień 1980, 1982-1989 zakaz prowa-

dzenia działalności

Liczba członków: 900.000 (2002)

Struktura organizacyjna: centralistyczna, regionalna i

branżowa, ale najbardziej liczą się organizacje regional-

ne. 36 regionów, około 17.000 komisji okręgowych, 15

sekretariatów branżowych.

Najważniejsze branże: przemysł metalowy, hutnictwo,

budownictwo, kolej, przemysł chemiczny, telekomuni-

kacja, przemysł spożywczy.

Przynależność do organizacji międzynarodowych:

MFWZZ, EFZZ, 

Ukierunkowanie polityczne: centroprawicowe (wartości

katolickie, narodowe), duchowe pokrewieństwo z par-

tiami o podobnym światopoglądzie; zapatrywania eko-

nomiczne: gospodarka rynkowa z obliczem socjalnym,

trójpartyjność, współwpływanie na procesy legislacyjne

w zakresie kwestii socjalnych i płacowych. 

Przewodniczący: Janusz Śniadek

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność“

ul. Wały Piastowskie 24

PL-80-855 Gdańsk, 

kknszz@solidarnosc.org.pl

www.solidarnosc.org.pl

Załączniki
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Sekretariaty branżowe

Pracownicy przemysłu metalowego

Przewodniczący: Adam Ditmer

40-004 Katowice, Al. Korfantego 2

Telefon 48-32/ 253 87 23 oder 48-601/91 91 66

Fax 48 32/253 87 23

solidmet@silesia.top.pl

Przemysł lekki

Przewodniczący: Mieczysław Ślasko

53-661 Wrocław, Plac Solidarności 1/3/5

Telefon 0-601/36 83 25, Fax 48 71/781 01 37

Budownictwo i przetwórstwo drzewne

Przewodniczący: Zbigniew Majchrzak

Kraków, Plac Szczepański 5

Telefon 48-12/ 421 33 96 oder 48-607/62 89 57

Fax 48 12/ 628 92 00

Telekomunikacja:

Przewodniczący: Jerzy Lach

15-001 Białystok, ul. I Armii Wojska Polskiego 8A

adres tymczasowy

Telefon 48-85/ 662 32 11 oder 48-602/36 16 92

Fax 48 85/ 662 32 11

Pracownicy transportu

Przewodniczący: Bogdan Kubiak

03-734 Warszawa, ul. Targowa 74

Telefon 48-22/ 619 89 85, 48-22/ 513 32 09 

oder 48-601/06 27 87

Fax 48 22/619 89 85 oder 48 22/513 38 41

Załączniki
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OPZZ – Ogólnopolskie Porozumienie 
Związków Zawodowych

Rok założenia: 1984

Liczba członków: wg własnych danych – 3 mln., wg

danych niezależnych instytutów – około 1 mln. (bez

emerytów)

Struktura organizacyjna: raczej luźna konfederacja fede-

racji branżowych i związków branżowych; przeważa

struktura branżowa – duża autonomia.

Najważniejsze branże: przemysł metalowy, szkolnictwo,

budownictwo, media, przemysł poligraficzny, przemysł

lekki i spożywczy.

Przynależność do organizacji międzynarodowych: 8 więk-

szych federacji branżowych należy do sekretariatów

branżowych EFZZ- . MFWZZ (ale nie do MFZZ i nie do

FZZM, podobno trwają aktualnie rozmowy)

Polityczne ukierunkowanie: lewicowe, związek jest ducho-

wo bliski partii socjaldemokratycznej SLD.

Przewodniczący: Jan Guz

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

(OPZZ) 

Kopernika 36/40, Pl-00-924 Warszawa

Telefon +48(22)826 46 76, Fax +48(22)826 51 02

manicki@opzz.org.pl

www.opzz.org.pl/end/english/english/html

opzz.org.pl/end/schemat.html

Rada OPZZ Zarząd:

Jan Guz, Jan Kisieliński, 

Ryszard Łepik, Wiesława Taranowska

Załączniki
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Federacja Pracowników Przemysłu Metalowego

Przewodniczący: Zdzisław Tuszynski

ul. Długa 29, 00-238 WARSZAWA

Telefon 0048-22 635-31-38 oder 0048-22 831-40-21

Fax 0048-22 635-31-38

Branżowa Federacja Związkowa Przemysłu Miedziowego

Przewodniczący: Ryszard Zbryzny

ul. M.C. Skłodowskiej 66, 59-301 LUBIN

Telefon 0048-76 846-10-30 oder 0048-76 846-05-15

Fax 0048-76 846-05-25

Federacja hutnicza

Przewodniczący: Eugeniusz Sommer

ul. Dąbrowskiego 23, 40-032 KATOWICE

Telefon 0048-32 255-15-34 oder 0048-32 255-10-17

Fax 0-32 255-40-20

Federacja Przemysłu Lekkiego

Przewodniczący: Zbigniew Kaniewskis

Plac Zwycięstwa 13, 90-047 Łódž

Telefon 0048-42 674-46-27 oder 0048-42 674-45-44

Związek Przemysłu Elektryczno-Maszynowego 

(w tym zbrojeniowego)

Przewodniczący: Stanisław Janas

ul. Długa 29, 00-238 WARSZAWA

Telefon 0048-22 831-66-68 oder (831-4021 App. 241) 

Fax 0048-22 831-66-68

Ogólnopolski Zwiazek Zawodowy „Konfederacja Pracy“

Przewodniczący: Cezary Mizejewski 

ul. Kopernika 36/40 pok.212, 00-924 WARSZAWA

Telefon 0048-22 826-43-16, Fax 0048-22 826-43-56

www.konfederacja.prv.pl

Załączniki
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Federacja Telekomunikacji

Przewodniczący: Sławomir Redmer

ul. Swiętokrzyska 31/33 (P-7), 00-950 WARSZAWA

Telefon 0048-22 826-5020 oder 0048-22 827-6266

Fax 0048-22 827-34-60

Załączniki
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Lista zakładów, przedsiębiorstw i
koncernów, z którymi współpracowaliśmy 
w ramach projektu

Kontakt:

Maria Scholz

IGM Bildungsstätte Berlin

Am Pichelssee 30, 13595 Berlin

Telefon +49-30-36204-141

Telefax +49-30-36204-100

Mobil +49-160-5330050

maria.scholz@igmetall.de 

Przedsiębiorstwa polskie

Agromet Brzeg

Alstom Konstal Chorzow

Alstom Power Sp. Zoo Wroclaw

Alstom Power Sp Sp.Zoo Elblag

BESTER-LINCOLN S.A.

Bombardier Transportation Lodz

Bombardier Transportation Katowice

Bombardier Transportation Wroclaw

Bulten Polska S.A. Bielsko Biala

C.B.K.O. Pruszkow

DAEWOO FSO MOTOR S.A.

DELFO Polska S.A. Tychy

EADS P.Z.L. Warszawa Okecie S.A.

ELDA Szczecinek Elektrotechnika S.A. Szczecinek

Electronics Int. Poland Sp.zoo

Enersys

FAMAK" S.A. Kluczbork

F.L.T. Krasnik S.A.

FLEXTRONICS" Poland Tezew

F.O.S. POLMO Lodz S.A. 

F.S.O. Towarowa Sp.zoo

F.S.O. S.A. Warszawa

F.Z.S.O.iR Sp. Zoo "Metron" Torun

Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Swidnica

Fabryka Mech. Samoch. "Polmo" S.A. Szczecin

Fabryka Narzedzi Chirurg.i Dentystycznych MIFAMSA

Załączniki

05150Konk_IGMEU_BroPol_RZ  02.08.2006  15:38 Uhr  Seite 54



55

Milanowek

Fabryka Osprzetu Samochodowego "Polmo S.A. Lodz

Fabryka Urzadzen Mechanicznych CHOFUM Chocia-

now S.A. Chocianow

Fiat Auto Poland Tychy

Fiat Auto Poland S.A. Wroclaw

Fiat Auto Poland Bielsko Biala

FIAT GM POWERTRAIN Bielsko Biala

FPiU "BISON-BIAL" S.A. Bialystok

Fumak" S.A. Kluczbork

FSE "BESEL" S.A.

FUM Poreba

GE. POWER CONTROLS S.A.

Gillette Poland S.A. Lodz

GMMP Sp.zoo Gliwice

H. Cegielski Poznan S.A

Huta "Olawa" S.A. Olawa

Huta Baildon Katowice

ISPAT Polska Stal S.A.

Kable Polskie Szczecin 

KFUP - WSK Krakow S.A. Krakow 

KZ Daewo Motorpolska Interal Polska

Legrand Fael Sp. Zoo Zabkowice Slaskie

Lozamet" Sp.zoo

Lubuskie Zaklady Aparatow Elektrycznych "Lumel"

MAN - Star Trucks Busses Sp. Zoo Starachowice

MAN - Star Trucks Busses Sp. Zoo Sady

MAN Pojazdy Uzytkowe Polska

MELEX A&D Tyszkiewicz Sp.J. Mielec

Mereczet" Poznan

MGT BOLT Sp. Zoo

OBR Automatyki i Urzadzen Precyzyjnych

Odlewnia Zeliwa SREM S.A.

OPEL Polska Sp. Zoo Gliwice 

P.H.S.R. Agroma Lodz

P.H.S.R. Aroma Kutno

P.Z.L. HZDRAL Wroclaw

PETT&PETT DONAKO Sp.Zoo Wroclaw

Philips Lighting Poland S.A. Pila 

PZL - HYDRAL Wroclaw

Załączniki
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PZL - Wola S.A. Warszawa

RAFAMET S.A. Kuznica Raciborska

Remy Automotive Poland Sp. Zoo Swidnica

SITECH Sp. Zoo Polkowice Polska

SKF Poznan S.A.

Spolka FERREX

Stocznia Szczecinska Nowa Sp. Zoo

TAMEL" Tarnow

Teksid Aluminium Poland

TELECT Polska S.A. Wroclaw

Thomson Multimedia Polska Piaseczno

Timken Polska Sosnowiec

TLM "PRESSTA" S.A. Bolechowo Owinska

VOLKSWAGEN Poznan

Volvo Polska Sp. Zoo Wroclaw

VW MOTOR POLSKA Sp. Zoo Polkowice

Wiepofams S.A

WKS" PZL Swidinik

Wytwornia Sprzetu Komunikacyjnego Poznan

Z.M.P. Mera-Politik Sp.zoo

Z.S.E. Ospel Wierbka

Zaklad Elektrotechniki Motoryzacyjnej Sp.zoo Elk

Zaklady Mechaniczne Bumar Labedy

Zaklady Samochodowe "Jelcz" S.A Jelcz - Laskowice

Zaklady Urzaden Okretowych "BOMET" S.A. Barlinek

Zaklady Urzadzen Okretowych FAMOR S.A Bydgoszcz

Zaset Sp. Zoo-Dongliom

ZEM - Rzeszow S.A.

ZEM Elk Sp. Zoo

ZES "Ospel" S.A. Wierbka

ZTP "Tepro" S.A. Koszalin

ZWM "SHL" S.A. Kielce

Zywiecka Fabryka Sprzetu Szpitalnego FAMED S.A.

Zywiec

Załączniki
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Przedsiębiorstwa z okręgu 

Berlin-Brandenburgia-Saksonia

Alstom Power Service Berlin

Federal - Mogul Burscheid GmbH

STILL GmbH

Simens AG Power Generation 

Simens AG Dynamowerk-A&DL

Simens AG NL Berlin

Fa.Karmann Osnabrück 

Bombardier Transportation GmbH

DailmlerChrysler Ludwigsfelde GmbH

FM Dresden

Bombardier Transportation GmbH Bautzen

Bombardier Transportation GmbH Görlitz

Simens AG A & DSE

VW Sachsen GmbH Motorenfertigung Chemnitz 

Automobilmanufaktur Dresden

Karosseriewerke Dresden GmbH

Porsche Leipzig GmbH 

DES Dräxlmaier Fahrzeugelektrik GmbH Zwickau

SAS Autosystemtechnik Zwickau

Hörmann IT Chemnitz

Mahle Stuttgart

Samsung SDI GmbH Berlin

SAS Autosystemtechnik GmbH Zwickau 

TAKE GmbH Berlin

TransTec Vetschau

UKM Meißen 

Załączniki
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Więcej informacji – także w języku polskim – znajduje

się na naszej stronie www.igmetall-bbs.de, Rubrik

Internationales. 

Informacje na temat struktury federalnej znajdują się na

stronie www.igmetall.de.

Dane na temat osób i funkcji - stan 2005.
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