FZZ w Radiu dla Ciebie o propozycjach zmian w dialogu i reakcji
pracodawców
Spotkanie liderów związkowych i pracodawców z Prezydentem RP Bronisławem
Komorowskim na temat dialogu społecznego oraz propozycje zmian w tym zakresie
przedstawione przez trzy reprezentatywne centrale związkowe były przedmiotem debaty
związków i pracodawców na antenie Radia dla Ciebie.
30 października 2013 r. przedstawiciele trzech reprezentatywnych centrali związkowych oraz
BCC i Konfederacji Lewiatan rozmawiali w Radiu dla Ciebie o możliwych scenariusza dalszych
debat na temat zmian w organizacji i kompetencjach instytucji dialogu społecznego w Polsce.
Forum Związków Zawodowych reprezentowała Anna Grabowska, ekspert ds. społecznoprawnych FZZ.
Jak zaznaczyła, inicjatywa Prezydenta w sprawie spotkania 30 października była pokłosiem
deklaracji, jaką złożył podczas konferencji zorganizowanej przez FZZ 10 października 2013 r.
pt. „Dialog społeczny w Polsce – konieczne nowe otwarcie” prezydencki minister Jan Lityński.
Bronisław Komorowski nie miał jednak dla związkowców żadnych konkretnych propozycji,
rozwiązania problemów polskiego dialogu, a jedynie wyraził chęć pośredniczenia, w razie
potrzeby, w nawiązaniu dialogu między związkami, a pracodawcami. Zaproponował także
zorganizowanie seminarium na temat propozycji zmian przedstawionych mu przez liderów:
FZZ - Tadeusza Chwałkę, NSZZ „Solidarność” - Piotra Dudę i OPZZ – Jana Guza.
„Związki chcą, by w takich kwestiach jak Kodeks pracy,BHP, bezrobocie, ustaw: o
rozwiązywaniu sporów zbiorowych, o związkach zawodowych, organizacjach pracodawców,
propozycje zmian w prawie czy jego uchwalanie były bezwzględnie konsultowane z
partnerami społecznymi. Są to bowiem kwestie stanowiące punkt ich szczególnego
zainteresowania, realizacji ich statutowych celów” - mówiła przedstawicielka Forum. Dodała, że
równie ważne są takie kwestie jak np. dysponowanie przez partnerów społecznych Funduszem
Pracy, w której to kwestii istniało w TK porozumienie między związkami, pracodawcami, a
nawet ministrem pracy. Wskazywała na konieczność zmiany kultury prowadzenia dialogu w
Polsce, co może przełożyć się na przywrócenie wzajemnego zaufania, na poszanowanie
partnerów, a w efekcie pozwoli uniknąć sytuacji newralgicznych.
W opinii ekspertki Forum, związki nie mogą już akceptować sytuacji, w której pracodawcy
wykorzystują sprzyjający im układ polityczny w Polsce, trudną sytuację na rynku pracy do
realizacji własnych celów bez oglądania się na drugiego partnera, którym są, zgodnie zresztą z
Konstytucją, związki zawodowe.
Odnosząc się do stanowiska pracodawców np. w kwestii deficytu FUS, przedstawicielka Forum
zauważyła, że np. przy rozmowach w TK o poszerzeniu zakresu oskładkowania, związki były
skłonne do kompromisu odkładając część swoich propozycji do dyskusji w przyszłości.
Podczas audycji przedstawiciele pracodawców ocenili związkowe propozycje dotyczące
wzmocnienia roli partnerów w konsultowaniu zmian w prawie jako próbę „zastąpienia rządu
przez TK lub jej odpowiednik”, co ich zdaniem, „doprowadziłoby do anarchii”.
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