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Preambula 
 
Dla celów niniejszym badan zostana zastosowane nastepujace definicje, zgodne z 
terminologia uzywana do opisu róznych rodzajów posrednictwa interesu zbiorowego oraz 
informacji, konsultacji i mechanizmów negocjacyjnych: 
 
Dialog spoleczny – termin dialog spoleczny jest uzywany przy omawianiu szerokiego 
zakresu dwustronnych oraz trójstronnych ustalen informacyjnych, konsultacyjnych i 
negocjacyjnych. Zbiorowe negocjacje (patrz ponizej) to jedna ze szczególnych form dialogu 
spolecznego. Tutaj termin „dialog spoleczny” jest wykorzystywany do celowego rozróznienia 
pomiedzy negocjacjami dotyczacymi plac oraz warunków zatrudnienia (do których odnosi sie 
termin zbiorowe negocjacje) a innymi ustaleniami informacyjnymi i konsultacyjnymi pomiedzy 
partnerami spolecznymi dotyczacymi kwestii wywierajacych wplyw na ich sektor (czyli 
dialogiem spolecznym). To wykorzystanie terminologii zostalo wybrane, aby naswietlic fakt, 
ze w wielu nowych Panstwach Czlonkowskich oraz panstwach bedacych trakcie procesu 
akcesyjnego, pomimo braku zbiorowych negocjacji dotyczacych plac na poziomie 
sektorowym, moze istniec dialog pomiedzy zwiazkami zawodowymi a przedstawicielami 
wladz, dotyczacy glównych wyzwan dotyczacych tego sektora. 
 
Zbiorowe negocjacje – termin ten jest uzywany w odniesieniu do negocjacji dotyczacych plac 
oraz warunków zatrudnienia. Zbiorowe negocjacje moga miec miejsce na poziomie 
narodowym, regionalnym lub lokalnym/przedsiebiorstwa. Moga byc miedzysektorowe, 
sektorowe lub dotyczyc pojedynczej organizacji, moga równiez byc dwustronne (dotyczyc 
tylko przedstawicieli pracowników i kierownictwa) lub trójstronne (gdy wlaczeni sa w nie 
przedstawiciele wladz). Jezeli pracownicy wladz regionalnych lub lokalnych sa urzednikami 
sluzby cywilnej, negocjacje zakladajace udzial przedstawicieli wladz panstwowych sa 
opisywane jako dwustronne, a nie trójstronne, poniewaz panstwo w takich przypadkach gra 
podwójna role. 
 
Zgromadzenie trójstronne – ten termin jest uzywany w odniesieniu do 
zinstytucjonalizowanych ukladów, zwykle na poziomie narodowym, które pozwalaja 
przedstawicielom partnerów spolecznych na zdobycie informacji oraz konsultacje w szerokim 
zakresie spraw politycznych.  
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Wprowadzenie 
 
Niniejszy przeglad przedstawia wyniki badan, skupiajac sie na nastepujacych aspektach 
majacych odniesienie do „nowych” Panstw Czlonkowskich oraz panstw kandydujacych: 
 
• Rozwój, role i obowiazki wladz lokalnych i regionalnych w „nowych” Panstwach 

Czlonkowskich oraz panstwach kandydujacych oraz kluczowe trendy wplywajace na ten 
sektor. 

 
Ten rozdzial skupi sie w szczególnosci na znaczacych zmianach w organizacji wladz 
lokalnych i regionalnych, zwlaszcza w panstwach Europy Srodkowej i Wschodniej, badanych 
w erze post-komunistycznej. Przyjrzy sie równiez wzmagajacym sie trendom w kierunku 
restrukturyzacji, prywatyzacji oraz wycofywaniu sie z wielu uslug uprzednio zapewnianych 
bezposrednio przez wladze lokalne, jak równiez modernizacji struktur wewnetrznych oraz 
funkcjom dostarczania uslug. Ten rozdzial poswiecony bedzie takze wzorcom zatrudnienia w 
sektorze publicznym. 
 
• Kluczowe cechy podstaw relacji w przemysle w 13 przebadanych krajach. 
 
Podkreslamy trudny rozwój struktur relacji w przemysle w wielu krajach przechodzacych 
transformacje w kierunku gospodarki rynkowej oraz definiujemy cechy wynikowych 
rozwiazan, poniewaz maja one równiez wplyw na struktury sektorowego dialogu 
spolecznego. 
 
• Rozwój negocjacji zbiorowych oraz struktur dialogu spolecznego w sektorze wladz 

regionalnych i lokalnych. 
 
W tym rozdziale podkreslamy wage procesów rozwojowych w rozwiazaniach sektorowego 
dialogu spolecznego, zwracajac uwage na kluczowe trendy i prady, jak równiez na wszelkie 
pozostale przeszkody w rozwoju efektywnego dialogu sektorowego. 
 
• Wnioski dotyczace powiazan pomiedzy kwestiami wplywajacymi na sektor wladz 

lokalnych i regionalnych w „nowych” Panstwach Czlonkowskich oraz panstwach 
kandydujacych a procesem sektorowego dialogu spolecznego na poziomie europejskim.  

 
Ten rozdzial zglebia lekcje, które musza zostac odrobione w zakresie przyszlych priorytetów 
europejskiego procesu sektorowego dialogu spolecznego. Podkresli oczywiste powiazania 
pomiedzy debatami na poziomie europejskim a narodowym w 13 panstwach oraz naswietli 
nowe potencjalne obszary dyskusji na poziomie europejskim, zwracajac uwage na kwestie 
oddolne. 
 
Tabele przedstawione na koncu tego rozdzialu dostarczaja zwiezlego, syntetycznego 
przegladu nastepujacych kwestii dotyczacych 10 „nowych” Panstw Czlonkowskich oraz 
trzech panstw kandydujacych: 
• Struktura i zakres obowiazków wladz lokalnych i regionalnych; 
• Ramy relacji przemyslowych  
• Negocjacje zbiorowe oraz dialog spoleczny w sektorze wladz lokalnych i regionalnych 
• Kluczowe wyzwania dla sektora 
• Zatrudnienie w sektorze. 
 



Wzmacnianie dialogu spolecznego we wladzach lokalnych i regionalnych w “nowych” Panstwach 
Czlonkowskich oraz panstwach kandydujacych 

 

 

 

4 

Rozwój, role i obowiazki wladz lokalnych i regionalnych oraz kluczowe trendy 
wplywajace na ten sektor 
 
Wprowadzenie 
 
W panstwach Europy Srodkowej i Wschodniej, które przylaczyly sie do Unii Europejskiej w 
2004 roku, biezaca struktura wladz lokalnych i regionalnych siega 1989 roku oraz 
transformacji tych panstw do ekonomii rynkowej. Podobna restrukturyzacja miala miejsce w 
Rumunii po 1989 roku. W wyniku tego, struktury wladz regionalnych i lokalnych sa 
historycznie wzglednie nowe oraz kontynuowaly swoja ewolucje przez ostatnich 15 lat. 
Ogólny trend byl zwrócony w kierunku decentralizacji funkcji panstwa na rzecz poziomu 
regionalnego i lokalnego. Podobnie jak w „starych” Panstwach Czlonkowskich, rozpoczely 
sie równiez znaczace ruchy prowadzace do restrukturyzacji, odstepowanie od i w wielu 
przypadkach prywatyzacji funkcji uprzednio zapewnianych bezposrednio przez wladze 
lokalne. 
 
Struktura wladz lokalnych i regionalnych 
 
Z 13 przebadanych panstw tylko jeden – Slowenia – dziala pojedyncza warstwa wladz 
lokalnych, to jest 193 okregi miejskie. W czterech panstwach (Czechy, Malta, Polska i 
Slowacja) najwyzsza jednostka administracyjna jest region. W dalszych czterech krajach 
(Estonia, Wegry, Litwa oraz Rumunia) te wyzsze funkcje administracyjne sa zapewniane na 
poziomie hrabstw, podczas gdy najwyzsza struktura wladz lokalnych na Lotwie i Cyprze jest 
okreg. W Turcji istnieje 81 prowincji, jednakze nie posiadaja one zadnej autonomii ani 
struktur samorzadowych, bedac jedynie jednostkami administracyjnymi rzadu centralnego w 
sferze lokalnej. 
 
Wyzsze poziomy administracyjne (hrabstwo, poziom regionu i okregu) ogólnie sa 
odpowiedzialne za te funkcje, które nie moga byc w latwy sposób zapewnione przez 
mniejsze obszary wladz lokalnych, takie jak: szkolnictwo srednie, dzialalnosc kulturalna oraz 
utrzymanie glównych dróg i autostrad, jak równiez regionalnej infrastruktury transportowej. 
Zakresy odpowiedzialnosci wladz lokalnych i miejskich sa zazwyczaj podobne do tych, jakie 
wystepuja w „starych” Panstwach Czlonkowskich, obejmujac od utrzymania infrastruktury 
lokalnej i parków, przez zbiórke, wywóz i przeróbke smieci, do lokalnego planowania i 
swiadczenia uslug edukacyjnych oraz opieki spolecznej. Bardziej szczególowy opis 
obowiazków wladz regionalnych i lokalnych w poszczególnych panstwach mozna znalezc w 
tabeli w zalaczniku I. 
 
Zródla finansowania wladz lokalnych 
 
Zródla finansowania wladz lokalnych sa rózne w poszczególnych panstwach. W niektórych 
panstwach nie istnieja podatki miejskie, wiec przychód wladz lokalnych pochodzi glównie z 
przydzialów rzadów centralnych (np. Lotwa, Malta, Slowenia). W innych panstwach fundusze 
sa pozyskiwane jako polaczenie lokalnych podatków oraz przydzialów budzetów centralnych, 
jak równiez udzialu w centralnym dochodzie podatkowym. Niestabilnosc srodków 
otrzymywanych od rzadów centralnych zostala uznana za wazna kwestie dla wladz lokalnych 
(pod wzgledem zapewnianych plac i uslug) w wielu krajach. Na Wegrzech, Lotwie, w Polsce i 
Slowacji, na przyklad, wyrazano zaniepokojenie dotyczace finansowania w ostatnich latach 
sektora publicznego.  
 
Spadek w wydatkach sektora publicznego stoi w sprzecznosci ze znaczacym postepem 
poczynionym przez wiele nowych Panstw Czlonkowskich w odniesieniu do wzrostu 
gospodarczego. Wzrost PNB w wielu z tych panstw przewyzszyl osiagniecia „starych” 
Panstw Czlonkowskich (wiecej informacji – patrz tabela w zalaczniku II raportu).  Z 
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niekompletnych dostepnych danych wynika fakt, iz ten wzrost nie znalazl odzwierciedlenia 
we wzroscie inwestycji w infrastrukturze sektora publicznego, która w wielu panstwach 
wymaga modernizacji. Ogólne dane i informacje dotyczace zatrudnienia zebrane w pieciu 
studiach przypadków równiez wydaja sie sugerowac, ze wzrost gospodarczy nie znalazl 
odzwierciedlenia w tworzeniu miejsc pracy oraz wzroscie plac, przynajmniej w sektorze 
publicznym. 
 
Zatrudnienie we wladzach lokalnych i regionalnych 
 
Podczas prowadzenia badan, brak dostepnych danych utrudnil sledzenie wplywu tych 
wydarzen na zatrudnienie w sektorze. Na poziomie Unii Europejskiej, porównywalne dane sa 
dostepne jedynie na poziomie zbiorczym, dotyczacym calkowitego zatrudnienia w 
administracji publicznej, zatrudnienia w szkolnictwie oraz zatrudnienia w uslugach sluzby 
zdrowia i opieki spolecznej (ostatnie dwie kategorie dotycza zarówno publicznego, jak i 
prywatnego sektora zatrudnienia). Tabele w zalaczniku V ukazuja rozwój trendów 
zatrudnienia w tych trzech kluczowych sektorach pomiedzy 1998 i 2003 rokiem w 13 
panstwach, które zostaly objete tym  badaniem. Patrzac na te dane nalezy pamietac, ze 
wystepuje zjawisko kontraktowania zewnetrznego, zatrudnienie przesuwa sie z sektora 
publicznego do prywatnego, jednakze uslugi sa ciagle zapewniane w imieniu wladz 
publicznych. 
 
Dane Eurostatu przedstawione w  Raporcie o zatrudnieniu w Europie 2004 (Employment in 
Europe Report) zwracaja uwage na zróznicowane wzorce zatrudnienia w nowych Panstwach 
Czlonkowskich oraz panstwach kandydujacych. Istnieje ogromna róznica w odsetkach ludzi 
zatrudnionych w sektorze administracji publicznej2 pomiedzy 13 panstwami, przy czym 
odsetek na Malcie (9,5 procent) prawie dwukrotnie przewyzsza odsetek na Litwie (4,9 
procent). Zatrudnienie w tym sektorze podlegalo znaczacym wahaniom. Szesc z 13 panstw 
doswiadczylo ogólnego wzrostu zatrudnienia w sektorze (Czechy, Wegry, Polska, Slowacja, 
Bulgaria i Rumunia), podczas gdy w trzech kolejnych nastapil ogólny spadek (Cypr, Lotwa, 
Litwa). W Estonii zatrudnienie w sektorze spadalo w latach 1998-2000, ale wrócilo do 
poziomu z 1998 roku w 2003. W Slowenii zatrudnienie roslo znaczaco w latach 1998-2000, 
ale od tego czasu znowu spadlo, pozostajac jednak powyzej poziomu z 1998 roku.    
 
W sektorze sluzby zdrowia i opieki spolecznej, jedynie w Bulgarii i w Polsce nastapil spadek 
zatrudnienia, podczas gdy we wszystkich pozostalych panstwach, dla których dostepne sa 
odpowiednie dane, nastapil wzrost zatrudnienia w tym sektorze. Jest to wspólmierne ze 
wzorcami w pozostalej czesci Unii Europejskiej i w istotnym stopniu wynika ze wzorców 
demograficznych oraz postepów w zakresie opieki i badan medycznych.  
 
Zupelnie inaczej maja sie sprawy w szkolnictwie, poniewaz dziewiec z 13 panstw 
doswiadczylo spadku calkowitego zatrudnienia w tym sektorze w latach 1998-2003. 
Ponownie, wystepuja zróznicowania miedzy panstwami, jezeli chodzi o ogólne zatrudnienie – 
podczas gdy w Bulgarii szkolnictwo ma jedynie 4,6 procent w  ogólnym zatrudnieniu, liczba 
ta na Litwie wynosi 9,4 procent. Jedynym panstwem, którym nastapil wzrost zatrudnienia we 
wszystkich trzech sektorach jest Slowenia.  
 
Podczas porównywania udzialu zatrudnienia w sektorze publicznym w nowych Panstwach 
Czlonkowskich do starych Panstw Czlonkowskich, mozna dostrzec zróznicowanie pomiedzy 
dwoma sektorami. Jedynie w szkolnictwie udzial zatrudnienia jest wyzszy w nowych 
Panstwach Czlonkowskich – zarówno w administracji publicznej, jak i sektorze sluzby 

                                                 
2 Na podstawie tych danych nie mozna rozróznic administracji centralnej, regionalnej i lokalnej, 
Jednakze, poniewaz wielu pracowników wladz regionalnych i lokalnych jest urzednikami sluzby 
cywilnej, dane te pozostaja znaczace. 
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zdrowia i opieki spolecznej, udzial zatrudnienia jest wyzszy w starych Panstwach 
Czlonkowskich.  
 
Bardzo malo jest dostepnych danych bardziej szczególowych, rozbijajacych zatrudnienie na 
poziomie wladz regionalnych i lokalnych na poszczególne sektory, a nawet tam, gdzie takie 
dane istnieja, liczby sa czesto przedmiotem sporu pomiedzy wladzami, zwiazkami 
zawodowymi a organizacjami pracodawców. W niektórych przypadkach prognozy na 
przyszlosc zapewnialy narodowy punkt odniesienia w stosunku do prawdopodobienstwa 
przyszlych redukcji etatów w administracji publicznej, w niektórych przypadkach stojace w 
sprzecznosci z trendami z przeszlosci znajdujacymi odbicie w danych Eurostatu. Na przyklad 
na Wegrzech, w nadchodzacych latach przewiduje sie 10% redukcje zatrudnienia w 
administracji publicznej. Dane Eurostatu z lat 1998-2003 do tej pory wskazywaly wzrost 
zatrudnienia w tym sektorze. Studium przypadku Estonii wskazuje na spadek zatrudnienia w 
biurach regionalnych, z przeniesieniem obowiazków w zakresie sluzby pozarniczej oraz 
obslugi imigrantów na poziom ogólnonarodowy. Dowody pochodzace ze slowackich 
zwiazków zawodowych w sektorze sugeruja, ze decentralizacja obowiazków oraz brak 
funduszy sprawily, ze wladze miejskie mogly wykonywac swoje obowiazki jedynie redukujac 
zatrudnienie oraz zamykajac takie instytucje jak przedszkola, szkoly podstawowe i 
zmniejszajac liczbe lózek w szpitalach oraz ilosc zakladów pomocy spolecznej. 
 
Turcja jest jedynym panstwem bedacym podmiotem studium przypadku, którym nastapil 
wzrost zatrudnienia w administracji publicznej. Jednakze, chociaz calkowite zatrudnienie 
wzroslo o 4% w latach 2001-2004, okryte sa znaczace zmiany w rodzaju pracowników w 
sektorze. Ilosc urzedników sluzby cywilnej oraz pracowników zatrudnionych na podstawie 
umów o prace ulegla zmniejszeniu, podczas gdy nastapil znaczacy wzrost liczby 
pracowników tymczasowych. 
 
Zatrudnienie w sektorze wladz lokalnych i regionalnych charakteryzuje sie znaczaca 
segregacja pionowa i pozioma, przy powielaniu przez „nowe” Panstwa Czlonkowskie 
znanego obrazu kobiet skoncentrowanych w pewnych (czesto nisko platnych) sektorach i 
zawodach, jak równiez na nizszych szczeblach kariery zawodowej, przy bardzo malej liczbie 
kobiet zajmujacych wyzsze stanowiska kierownicze. 
 
Jasne jest, ze potrzebne beda dalsze badania oraz zbieranie szczególowych danych, aby w 
pelni ocenic wplyw zmian strukturalnych we wladzach lokalnych na ogólny poziom 
zatrudnienia oraz w szczególnosci na rózne grupy pracownicze. 
 
Restrukturyzacja i modernizacja w uslugach wladz lokalnych i regionalnych 
 
Zlecenia zewnetrzne, przetargi oraz prywatyzacja funkcji publicznych zapewnianych 
uprzednio przez lokalne wladze sa postrzegane jako kluczowe wyzwania, przed którymi stoja 
sektory wladz lokalnych i regionalnych w 13 panstwach objetych tym badaniem. 
 
Prywatyzacja jest szczególnie rozpowszechniona w obszarze Uslug Ogólnego Interesu 
Gospodarczego (Services of General Economic Interest3) takich jak dostawa, transmisja i 
dystrybucja energii, dostawa wody oraz usuwanie scieków, usuwanie odpadów oraz 
transport. W wielu panstwach, gdzie uprzednio te uslugi byly zapewniane bezposrednio 
przez wladze miejskie, zostaly one  - albo sa w trakcie – prywatyzacji. Dodatkowo, w wielu 
panstwach Europy Srodkowej i Wschodniej wiele przedsiebiorstw, które byly uprzednio 

                                                 
3"Uslugi Ogólnego Interesu Gospodarczego - Services of General (economic) Interest" (SGI) to uslugi 
takie jak transport, wodociagi, elektrycznosc, gaz, telekomunikacja, stacje nadawcze i uslugi 
pocztowe, które sa uwazane za kluczowe dla funkcjonowania nowoczesnego spoleczenstwa. Chociaz 
sa opisane jako “kluczowe”, uslugi te moga byc zapewniane zarówno przez przedsiebiorstwa 
publiczne, jak i prywatne. [Komisja Europejska] 
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panstwowe, zostalo w znacznym stopniu sprywatyzowanych. Wiele panstw, na przyklad 
Czechy, rozwaza prywatyzacje uslug zdrowotnych i szkolnictwa. Dodatkowo, przetargi 
publiczne oraz zlecenia zewnetrzne czesto prowadza do dostarczania uslug, uprzednio 
zapewnianych wewnetrznie, przez zewnetrznych, zazwyczaj prywatnych dostawców. 
Przetargi publiczne sa wykorzystywane przez wladze lokalne do szerokiego zakresu uslug, 
od sprzatania, gastronomii czy transportu az do kluczowych funkcji takich jak zarzadzanie 
zasobami ludzkimi. Przetargi publiczne podlegaja uregulowaniom prawnym Unii Europejskiej 
oraz poszczególnych panstw, oraz sa ograniczane przez pewne wartosci progowe. 
 
Podczas gdy potrzeba modernizacji zapewniania uslug publicznych jest szeroko 
akceptowana, srodki osiagniecia tego celu sa przedmiotem wielu kontrowersji, zwlaszcza w 
kontekscie szczególnej roli odgrywanej przez Uslugi Ogólnego Interesu Gospodarczego oraz 
znaczenia utrzymania zasady wysokiej jakosci zapewniania uslug uniwersalnych. Ta ostatnia 
kwestia jest kluczowa, jezeli maja zostac osiagniete cele Unii Europejskiej w zakresie 
rozwoju regionalnego, równosci oraz jednosci spolecznej. 
 
Jest oczywiste, ze kontraktowanie zewnetrzne oraz prywatyzacja prowadza do nizszych cen 
dla konsumentów, wzrostu jakosci, wiekszych nakladów inwestycyjnych oraz innowacji 
technologicznych. Jednakze, niezaleznie od argumentów za i przeciw prywatyzacji oraz  
dlugotrwalych efektów w zakresie jakosci i trwalosci uslug publicznych, istnieja pewne 
warunki wstepne, które musza zostac spelnione: 
 
• Potrzeba prawdziwego rynku oraz konkurencji pomiedzy róznymi potencjalnymi 

dostawcami (wlaczajac w to pole dzialania dla potencjalnych dostawców wewnetrznych) 
• Potrzeba uregulowan prawnych, gwarantujacych konkurencje oraz utrzymanie 

uniwersalnych zobowiazan w zakresie uslug 
• Istnienie organizacji konsumenckich zdolnych do reprezentowania praw klientów oraz 

zagwarantowania monitorowania rozwoju cen i jakosci 
• Potrzeba skutecznego dialogu spolecznego w celu zlagodzenia konsekwencji 

prywatyzacji i restrukturyzacji 
• Potrzeba skutecznych wladz lokalnych, które sledza wypelnianie warunków umów oraz 

wplyw nowych form zapewniania uslug na spójnosc terytorialna oraz wlaczenie spoleczne 
 
Brak wielu z powyzszych czynników moze wywolac trudnosci we wdrazaniu strategii 
modernizacyjnych poprzez kontraktowanie zewnetrzne i prywatyzacje, oraz z pewnoscia 
wymaga odpowiedniego monitorowania rezultatów tych procesów. Wyniki naszego badania 
sugeruja, ze obecnie nie zachodza takie dzialania. Podobnie, malo jest dostepnych 
informacji na temat rzeczywistego wplywu prywatyzacji i kontraktowania zewnetrznego na 
zatrudnienie w lokalnym sektorze wladz. Jedynie studium przypadku Wegier wskazuje na 
30% redukcje miejsc pracy wynikajaca z prywatyzacji przemyslu wodnego panstwa w latach 
dziewiecdziesiatych. 
 
Jako trend prowadzacy do modernizacji, kontraktowanie zewnetrzne i prywatyzacja sa 
rozpowszechnione zarówno w „starych”, jak i w „nowych” Panstwach Czlonkowskich, wydaje 
sie wiec istotne dla sektorowego dialogu spolecznego, aby zostalo zapewnione forum 
wymiany doswiadczen dotyczacych rezultatów takich dzialan na jakosc i rozmiar 
zatrudnienia, wlaczenie spoleczne oraz spójnosc terytorialna. 
 
Kluczowe cechy podstaw relacji w przemysle 
 
Dominacja negocjacji trójstronnych oraz na poziomie przedsiebiorstwa 
 
Wyniki niniejszych badan potwierdzily to, co juz zostalo podkreslone w innych raportach 
badawczych dotyczacych istoty systemów relacji przemyslowych w nowych Panstwach 
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Czlonkowskich. Z kilkoma wyjatkami, systemy te charakteryzuja sie silnym wplywem 
centralnym panstwa w ustanawianiu norm prawnych dotyczacych stosunków zatrudnienia 
oraz dominacji panstwa w cialach trójstronnych. Najbardziej wyraznym przykladem takiej 
zcentralizowanej trójstronnosci moze byc Slowenia, gdzie odrebne ogólne porozumienia 
narodowe sa zawierane w sektorze prywatnym i publicznym pomiedzy panstwem a 
centralnym zwiazkiem zawodowym oraz organizacjami pracodawców. Wszelkie 
porozumienia sektorowe oraz pomiedzy przedsiebiorstwami musza stosowac sie do 
odpowiednich porozumien narodowych. 
 
W wiekszosci panstw, negocjacje zbiorowe – zwlaszcza w sektorze prywatnym – zazwyczaj 
odbywaja sie na lokalnym poziomie przedsiebiorstw, natomiast negocjacje sektorowe albo 
nie istnieja, albo tez sa w powijakach. Slowacja jest znamiennym przykladem kraju sposród 
bylych panstw komunistycznych, obecnie nalezacych do Unii Europejskiej, w którym dialog 
sektorowy jest bardziej rozpowszechniony. Bulgaria to inny przyklad spoza obecnej Unii 
Europejskiej, gdzie negocjacje odbywaja sie na poziomie narodowym, sektorowym oraz 
przedsiebiorstwa.  
 
Jednakze zmiany zachodza w wielu panstwach, kladac wieli nacisk na negocjacje 
dwustronne oraz rzeczywiscie sektorowe. W niektórych przypadkach jest to powiazane ze 
zmianami w systemie prawnym, które zapewniaja wieksza swobode dzialania organizacjom 
pracodawców, w zakresie zaangazowania w negocjacje zbiorowe oraz poszerzanie 
spektrum warunków i kwestii. Które moga byc przedmiotem negocjacji, a nie ustawodawstwa 
narodowego. Posuniecia w tym kierunku odbywaja sie obecnie w Czechach, Estonii i Polsce. 
Sa one zbadane szerzej ponizej, gdzie omawiamy rozwój negocjacji zbiorowych oraz dialogu 
spolecznego we wladzach lokalnych i regionalnych. W miedzyczasie udzial negocjacji 
sektorowych pozostaje niski, z ograniczona liczba porozumien sektorowych w wiekszosci 
panstw. 
 
Róznice w strukturach negocjacji zbiorowych w sektorach prywatnym i publicznym 
 
Nalezy poczynic rozróznienie pomiedzy strukturami negocjacji zbiorowych w sektorze 
publicznym i prywatnym. Podczas gdy w sektorze prywatnym negocjacje na poziomie 
narodowym czy sektorowym praktycznie nie istnieja, wiele panstw wykorzystuje 
zcentralizowane dwustronne negocjacje w sektorze publicznym. Glównie ma to 
zastosowanie w przypadku urzedników sluzby cywilnej (wielu pracowników wladz lokalnych i 
regionalnych nalezy do tej kategorii), ale w niektórych panstwach dotyczy to wszystkich 
pracowników sektora publicznego. Jednakze, szczególnie w panstwach baltyckich, place 
oraz warunki zatrudnienia pracowników sektora publicznego sa ustanawiane indywidualnie 
przez wladze lokalne kazdego regionu. Istota negocjacji zbiorowych w sektorze publicznym 
oraz we wladzach lokalnych i regionalnych jest szczególowo opisana ponizej. 
 
Struktury dialogu spolecznego poza ukladami trójstronnymi koncentrujace sie na poziomie 
narodowym sa slabe, a w wielu panstwach w rzeczywistosci nie istnieja. Sa tutaj wyjatki, 
czego przykladami sa Czechy, Polska i Turcja, które posiadaja struktury zachecajace do 
podejmowania dialogu spolecznego na poziomie sektorowym lub regionalnym (te przyklady 
zostana bardziej szczególowo omówione ponizej). Jednakze, rozwiazania te sa czesto slabe, 
nie przyciagaja uwagi spolecznej oraz czesto sa postrzegane jako nieskuteczne. Pomimo to, 
dalszy rozwój struktur dialogu spolecznego jest w coraz wiekszym stopniu popierany przez 
panstwo oraz organizacje partnerów spolecznych (a zwiazki zawodowe w szczególnosci), 
które pragna rozwinac takie sciezki wymiany informacji o kwestiach wplywajacych na ich 
sektory.  
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Trendy w rozwoju organizacji pracodawców oraz zwiazków zawodowych 
 
Organizacje partnerów spolecznych oraz organizacje pracodawców w szczególnosci sa 
czesto slabe, poniewaz maja stosunkowo krótka historie, w trakcie której przeszly wiele 
powaznych zmian spowodowanych fuzjami oraz odlaczeniami. Wiele organizacji 
pracodawców nadal opiera sie podjeciu mandatu negocjacji zbiorowych, co czyni negocjacje 
sektorowe trudnymi lub niemozliwymi. W wielu panstwach, obecny system prawny zakazuje 
organizacjom reprezentujacym– zwlaszcza w sektorze publicznym – wchodzenia do umów 
zbiorowych. Takie prawodawstwo, ograniczajace rozwój negocjacji zbiorowych, podlega 
obecnie rewizji, ale potrzeba bedzie silnego rozwoju organizacyjnego w ramach organizacji 
partnerów spolecznych, aby mogly one sprostac nowym wyzwaniom. Moze to byc trudne z 
powodu braku zasobów, który charakteryzuje wiele z tych organizacji. 
 
Czlonkostwo w zwiazkach zawodowych stracilo na znaczeniu w wielu z nowych Panstw 
Czlonkowskich oraz panstwach kandydujacych, w duzym stopniu w wyniku zmian w 
strukturze gospodarczej tych panstw oraz zaniku sektorów przemyslowych, w których 
czlonkostwo w zwiazkach zawodowych mialo tradycyjnie duze znaczenie. Ilosc czlonków jest 
wiec w wielu krajach powazna kwestia, a udzial w negocjacjach zbiorowych jest czesto niski, 
wynoszac okolo 20%. W wielu panstwach zwiazki zawodowe dorosly do tych wyzwan przez 
oferowanie nowych uslug oraz starania w celu pozyskania nowych czlonków w sektorach 
nietradycyjnych. 
 
Negocjacje zbiorowe oraz struktury dialogu spolecznego w sektorze wladz 
regionalnych i lokalnych  
 
Nasze badanie przyjrzalo sie zarówno mechanizmom ustanawiania plac oraz warunków 
zatrudnienia pracowników w sektorze wladz regionalnych i lokalnych, jak i szerszym 
rozwiazaniom dialogu spolecznego pozwalajacym na wymiane informacji i konsultacje na 
inne tematy wplywajace na sektor w kazdym „nowym” Panstwie Czlonkowskim i panstwie 
kandydujacym. 
 
Na struktury negocjacji zbiorowych w sektorach wladz regionalnych i lokalnych wplywa 
status pracowników danego sektora. Wielu pracowników zatrudnionych bezposrednio w 
administracji regionalnej i lokalnej posiada status urzednika sluzby cywilnej, co powoduje ich 
zróznicowanie pod wzgledem odrebnego prawodawstwa, negocjacji zbiorowych, plac  i 
warunków zatrudnienia wzgledem pracowników ogólnego sektora publicznego. W Estonii, 
Litwie, Bulgarii, Rumunii i Turcji warunki zatrudnienia urzedników sluzby cywilnej sa 
ustanawiane przez akty prawne na poziomie panstwowym lub przez dwustronne negocjacje 
zbiorowe pomiedzy panstwem a odpowiednimi zwiazkami zawodowymi na poziomie 
narodowym. Place i warunki zatrudnienia dla pozostalych pracowników w sektorze wladz 
lokalnych i regionalnych sa natomiast ustanawiane poprzez dwustronne negocjacje na 
poziomie lokalnym z wladzami lokalnymi. 
 
Na Cyprze, w Czechach, na Wegrzech, Malcie, w Polsce, Slowacji i Slowenii place i warunki 
zatrudnienia dla wszystkich pracowników sektora publicznego sa ustalane poprzez 
negocjacje dwustronne na poziomie narodowym z panstwem.  
 
W Estonii, na Litwie i Lotwie (w ostatnim przypadku z wylaczeniem urzedników sluzby 
cywilnej) dwustronne negocjacje zbiorowe odbywaja sie na poziomie lokalnym, tak, gdzie 
aktywne sa zwiazki zawodowe. W przeciwnym wypadku, warunki sa ustanawiane 
jednostronnie przez pracodawców. 
 
Brak organizacji pracodawców upowaznionych do prowadzenia negocjacji zbiorowych czyni 
trudniejszym zorganizowanie negocjacji sektorowych. Takie organizacje pracodawców 
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obecnie istnieja jedynie na Slowacji i w Turcji. Zostalo zidentyfikowanych wiele przeszkód, 
utrudniajacych ustanowienie skutecznych sektorowych organizacji pracodawców. W wielu 
panstwach (tj. w Polsce, Estonii, Czechach, na Wegrzech i na Litwie) prawo obecnie 
zabrania lub utrudnia organizacjom reprezentujacym wladze lokalne dzialanie formalne  jako 
pracodawcy lub tez odbycie sie negocjacji na poziomie sektorowym. Jednakze, w niektórych 
panstwach czynione sa ruchy w kierunku wprowadzenia zmian w tych przepisach prawnych, 
aby zezwalaly one na zmiane statusu organizacji reprezentujacych wladze lokalne oraz na 
odbywanie sie negocjacji sektorowych.  
 
W Czechach trwaja obecnie prace nad poprawkami w Kodeksie Pracy oraz Ustawie o 
Negocjacjach Zbiorowych, majace na celu usuniecie ograniczen hamujacych rozwój 
negocjacji zbiorowych. Nowy Kodeks ma wejsc w zycie w 2006 roku i powinien zapewnic 
szersze pole do negocjacji. Aby dzialania te byly skuteczne w zakresie zachecania do 
negocjacji zbiorowych w sektorze, trzeba bedzie przezwyciezyc zastrzezenia niektórych 
organizacji reprezentujacych wladze lokalne i regionalne, dotyczace brania na siebie roli 
pracodawców. Na Wegrzech komentatorzy twierdzili, ze istniejacy Kodeks Pracy posiada 
podobne ograniczenia, ograniczajac mozliwosci rozwoju sektorowych negocjacji zbiorowych. 
W znaczacej mierze negocjacje zbiorowe istnieja na Wegrzech w sektorze wodnym, poprzez 
Sektorowy Komitet Dialogu w Uslugach Wodnych. Jeden z czynników przyczyniajacych sie 
do rozwoju tego komitetu dialogu sektorowego byl udzial zwiazku zawodowego 
reprezentujacego pracowników sektora w projekcie PHARE, badajacym potencjalne korzysci 
plynace ze struktur sektorowego dialogu spolecznego. 
 
W Estonii, lokalne organizacje wladz maja obecnie prawo jedynie do tworzenia 
stowarzyszen, w celu wyrazania i promowania wspólnych interesów, ale nie moga dzialac 
jako organizacje pracodawców. W 2004 roku Minister Spraw Regionalnych ustanowil Grupe 
Robocza, która ma zajac sie kwestiami prawnymi powstrzymujacymi organizacje wladz 
lokalnych przed zaangazowaniem sie w negocjacje zbiorowe. Organizacje reprezentujace 
zostaly skonsultowane, a propozycje przedlozono nastepnie ministerstwu Spraw 
Spolecznych. Jezeli projekt zostanie przyjety, nowe prawo zostanie zatwierdzone do konca 
roku.. Zwiazki zawodowe w Estonii sa chetne do zaangazowania sie w negocjacje sektorowe  
ze swoimi odpowiednikami u pracodawców, w szczególnosci aby przedyskutowac mozliwosc 
ustanowienia placy minimalnej w sektorze. Istniejace stowarzyszenia reprezentujace interesy 
wladz lokalnych musialyby naprawic swoje struktury oraz procedury, aby móc pelnic taka 
nowa role.  Istnieja pewne wskazniki wielkiej checi zaangazowania sie w dialog spoleczny z 
organizacjami zwiazków zawodowych, dotyczacy kluczowych kwestii dotykajacych sektora. 
 
W Polsce nowy Kodeks Pracy wzywa do szerszych negocjacji zbiorowych (wlaczajac w to 
negocjacje na poziomie sektorowym), które maja miec miejsce po 2009 roku. Bedzie to 
wymagalo powolania nowych organizacji reprezentacyjnych lub pozyskania przez istniejace 
stowarzyszenia wladz lokalnych nowych umiejetnosci i funkcji, które pozwola im 
uczestniczyc w tym procesie.  
 
Podczas gdy sektorowy dialog spoleczny praktycznie nie istnial w wiekszosci  z 13 panstw 
zaledwie kilka lat temu, obecnie mozna zaobserwowac zachecajace oznaki powstawania 
mniej lub bardziej formalnych struktur dialogu. Brak sektorowych struktur dialogu 
spolecznego byl poczatkowo spowodowany slaboscia organizacji wladz lokalnych oraz nie 
posiadaniem przez nie statusu pracodawcy. W niektórych przypadkach wyraznym 
czynnikiem byl równiez niski stopien zorganizowania zwiazków zawodowych. Jednakze, 
poniewaz postrzeganie i sytuacja prawna dotyczaca statusu organizacji wladz lokalnych 
zaczyna sie zmieniac, przynajmniej w niektórych panstwach, dialog spoleczny zaczyna 
powoli ewoluowac. Moze byc to spowodowane, oprócz wymienionych wyzej zmian, przez 
wiele innych czynników: 
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• Wymogi zwiazane z przystapieniem do Unii Europejskiej oraz nacisk kladziony przez 
Unie Europejska na procesy i struktury dialogu spolecznego; 

• Zacheta ze strony rzadów narodowych (czasem jako wynik wymogów przystapienia do 
unii Europejskiej), przede wszystkim przez rozwój forów trójstronnych, które moga dzialac 
jako pierwszy krok do dialogu dwustronnego, jak równiez przez wymagane zmiany w 
systemie prawnym; 

• Nacisk ze strony zwiazków zawodowych na utworzenie bardziej aktywnych mozliwosci 
wymiany pogladów; 

• Zaangazowanie w projekty finansowane przez Unie Europejska (np. przez PHARE lub 
linie budzetowe dialogu spolecznego) oraz organizacje partnerów spolecznych na 
poziomie europejskim i procesy dialogu spolecznego. 

 
Bulgaria i Turcja to jedyne panstwa, które posiadaja obecnie sformalizowane struktury 
sektorowego dialogu spolecznego w sektorach wladz lokalnych i regionalnych. W Bulgarii 
rady miejskie zapewniaja wspólpracy spolecznej forum dyskusyjne pomiedzy zwiazkami 
zawodowymi a przedstawicielami wladz miejskich. W Turcji komitety zarzadzania 
instytucjonalnego ulatwiaja dialog spoleczny pomiedzy pracodawcami a zwiazkami 
zawodowymi danego sektora. Te komitety spotykaja sie raz w roku. Slowacja – jedno z 
dwóch panstw, w których organizacje pracodawców moga negocjowac zbiorowo – równiez 
posiada nieco mniej formalne struktury sektorowego dialogu spolecznego pomiedzy 
zwiazkami zawodowymi a organizacjami pracodawców. Dyskusje skupialy sie ostatnio na 
kwestiach zwiazanych z reforma sektora publicznego, rozwojem systemów plac oraz ich 
wplywie na pracowników. 
 
Jak to wspomniano powyzej, Wegry posiadaja komitet sektorowego dialogu spolecznego w 
sektorze wodnym. Trójstronny dialog spoleczny zachodzi równiez w instytucjach 
narodowych, wlaczajac w to Rade Pojednania Interesów Narodowego Sektora Publicznego, 
Narodowa Rade Pracy Pracodawców Publicznych oraz Rade Pojednania Interesów 
Urzedników Sluzby Cywilnej we Wladzach Lokalnych. W Polsce trójstronny dialog spoleczny 
zachodzi na poziomie regionalnym w zakresie niektórych uslug zapewnianych przez wladze 
lokalne. 
 
W Estonii zwiazki zawodowe wyczuwaja rosnaca chec ze strony organizacji wladz lokalnych 
do zaangazowania sie w proces dialogowy. W przeszlosci mial miejsce jedynie formalny 
dialog na kluczowe tematy dotyczace sektora pomiedzy stowarzyszeniami wladz lokalnych a 
rzadem centralnym, gdzie spotykano sie regularnie w celu wymiany informacji oraz 
wspólpracy w siedmiu grupach roboczych (Finanse, Edukacja, Zatrudnienie, Bezpieczenstwo 
Socjalne oraz Sluzba Zdrowia; Kultura, Srodowisko, Zarzadzanie Ziemia, Transportem i 
Drogami). Jednakze w 2005 roku odbyl sie szereg nieformalnych spotkan pomiedzy 
zwiazkami zawodowymi a stowarzyszeniami wladz lokalnych, majacych na celu 
przedyskutowanie kwestii takich jak budzety wladz lokalnych, status stowarzyszen wladz 
lokalnych oraz przyszlosc procesu sektorowego dialogu spolecznego.  
 
Na Litwie rozwija sie dialog poprzez nieformalne spotkania pomiedzy zwiazkami 
zawodowymi a stowarzyszeniami wladz lokalnych, majacy na celu przedyskutowanie takich 
kwestii jak dodatkowe gwarancje socjalne dla pracowników, wzrost wynagrodzen oraz 
wakacje, itd. Jednakze brak formalnych organizacji pracodawców jest procesem 
ograniczajacym na tym polu i zwiazki zawodowe wolaja o zmiany prawne, które umozliwia 
stowarzyszeniom wladz lokalnych zaangazowanie sie w sektorowy dialog spoleczny. 
Rozwijajacy sie. Ale obecnie jeszcze slaby sektorowy dialog spoleczny istnieje równiez w 
Rumunii, w odniesieniu do rozwoju Uslug Ogólnego Interesu.  
 
Ogólnie rzecz biorac dialog spoleczny i negocjacje zbiorowe w sektorze tworza obraz 
powolnego wylaniania sie ze spuscizny przeszlosci oraz rodzacego sie rozwoju pod 
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wplywem wymogów przystapienia do Unii Europejskiej, wsparcia rzadowego, nacisków ze 
strony organizacji narodowych partnerów spolecznych (zwlaszcza zwiazków zawodowych) 
oraz doswiadczen w europejskim dialogu spolecznym i wspólpracy. Rozwijajace sie dialogi 
wyraznie odzwierciedlaja specyfike systemu prawnego oraz struktur organizacyjnych 
poszczególnych panstw. 
 
Jako czesc procesu europejskiego sektorowego dialogu spolecznego mozna rozwazac, w 
jaki sposób te rozwijajace sie struktury moga byc w najlepszy sposób wspierane. Jak to 
nieustannie powtarzaja Komisja Europejska oraz europejskie organizacje partnerów 
spolecznych, skuteczne procesy dialogu spolecznego sa wazne przy osiaganiu nie tylko 
celów strategii lizbonskiej w odniesieniu do wzrostu i tworzenia zatrudnienia, ale równiez w 
odniesieniu do osiagania pomyslnej modernizacji sektora publicznego.  
 
Kluczowe kwestie wplywajace na sektor 
 
Nasze badania wykryly znaczaca liczbe podobienstw pomiedzy panstwami, w zakresie 
kluczowych kwestii  dotyczacych sektorów wladz regionalnych i lokalnych w nowych 
Panstwach Czlonkowskich oraz panstwach kandydujacych. Niektóre z tych kwestii sa znane 
nawet w kontekscie sektora w „starej Unii Europejskiej” – na przyklad modernizacja sektora 
publicznego – ale istnieja tez znaczace róznice pomiedzy „pietnastka” Unii Europejskiej a 
panstwami, które zostaly objete tym badaniem, w odniesieniu do osiagnietego stadium w 
procesie reform oraz sposobów wprowadzania zmian. To ostatnie w duzym stopniu odnosi 
sie do braku lub stosunkowo niedawnej natury struktur dialogu spolecznego i wynikajacych z 
tego trudnosci w osiagnieciu zgodnego wdrozenia reform. Ten rozdzial skupi sie wiec na 
glównych wyzwaniach wyrastajacych z reformy sektora publicznego oraz jego czynnikach 
napedzajacych, lecz równiez na przeszkodach w osiaganiu wynegocjowanych wyników 
bedacych rezultatem obecnych ukladów negocjacyjnych. Rozdzial odniesie sie równiez do 
sposobów, które stosuja poszczególne panstwa, gdy zajmuja sie tymi kwestiami. 
 
Reforma sektora publicznego 
 
Sektor wladz lokalnych i regionalnych przechodzi okres znaczacych zmian przez ostatnie 10-
15 lat w wielu „nowych” Panstwach Czlonkowskich i panstwach kandydujacych. Jest to 
czesciowo wynikiem fundamentalnych zmian spolecznych, politycznych i gospodarczych 
zachodzacych w wiekszosci z tych panstw od czasu rozpadu bloku komunistycznego oraz 
wprowadzenia gospodarki rynkowej i przystapienia do Unii Europejskiej. Nie tylko 
zrewidowano struktury i zakres obowiazków wladz lokalnych i regionalnych, lecz równiez 
sposób w jaki finansowane i zapewniane sa lokalne uslugi publiczne przeszedl 
fundamentalna transformacje. Nastepujace efekty tych procesów zostaly zaobserwowane w 
znacznej czesci sposród 13 badanych panstw: 
 
• Decentralizacja (lub w pewnych przypadkach recentralizacja) funkcji i obowiazków 

prowadzila do utraty pracy oraz niepewnosci dotyczacej obowiazków na pewnych 
obszarach;  

• Ogólna surowosc budzetowa oraz brak autonomii lokalnej w zakresie procesów 
budzetowych zaowocowala niskimi placami, zamrozeniem zarobków (i rzeczywistymi 
obnizkami plac w kontekscie rosnacych kosztów konsumenckich) oraz zwolnieniami; 

• Zlecenia zewnetrzne oraz prywatyzacja staly sie coraz bardziej rozpowszechnionym 
zjawiskiem, czesto prowadzac do zwolnien w sektorze publicznym. 

 
Ogólnie rzecz ujmujac, trendy w strukturach wladz sa skierowane w kierunku wiekszej 
decentralizacji obowiazków (chociaz zauwaza sie równiez przyklady centralizacji, na 
przyklad w Estonii w odniesieniu do sluzb pozarniczych), jak równiez w kierunku zlecen 
zewnetrznych oraz prywatyzacji wielu zadan i uslug uprzednio zapewnianych przez wladze 
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lokalne i regionalne. Tak, jak to mialo miejsce w przypadku „starej Unii Europejskiej”, stosuje 
sie to zwlaszcza do dostarczania uslug komunalnych, takich jak gaz, elektrycznosc, woda, 
usuwanie odpadków i w niektórych przypadkach infrastruktura i uslugi transportowe. 
Gwaltowne i czeste zmiany na tym polu oznaczaly trudnosci w zarzadzaniu tymi uslugami 
przez wladze lokalne, które obecnie pelnia raczej funkcje zleceniodawcy i zarzadcy, niz 
rzeczywistego wykonawcy uslug.  Te i inne zmiany majace na celu zapewnienie nowych 
uslug i wyzszego stopnia zorientowania na klienta doprowadzily do wezwan ze strony 
zwiazków zawodowych o lepsze i czestsze szkolenia pracownicze. Na przyklad na 
Wegrzech nowa ustawa o procesach administracyjnych w sektorze publicznym zostala 
przyjeta w grudniu 2004 roku, co zaowocowalo znaczacymi zmianami w systemach 
administracji publicznej, ze zwiekszonym naciskiem na jakosc uslug, wieksze zorientowanie 
na klienta oraz e-zarzadzanie. Podczas gdy wszyscy zgadzaja sie, ze istnieje potrzeba 
takich zmian, wymagane sa poprawki w czasie pracy o organizacji pracy.  Organizacje 
partnerów spolecznych po obu stronach rozpoznali potrzebe lepszych szkolen oraz 
dostarczania informacji dotyczacych tych zmian we wladzach lokalnych.  
 
Planowanie przyszlego rozwoju uslug lokalnych i regionalnych jest nastepnie utrudniane 
przez brak stabilnosci i/lub kontroli nad budzetami wladz lokalnych, co jest oczywiste w wielu 
panstwach. Na przyklad w Estonii, pomimo ze przedstawiciele wladz miejskich zostali 
zaangazowani w dwustronne dyskusje z rzadem na temat budzetów lokalnych juz od 1994 
roku, rzad centralny ma ostatnie slowo w kwestii przydzialu srodków, a rok 2004 byl 
pierwszym od szesciu lat, gdy na tym forum osiagnieto zgode dotyczaca budzetów 
lokalnych. Jednakze w ostatnich miesiacach organizacje wladz lokalnych w Estonii zostaly 
zaangazowane w dlugoterminowe procesy planowania budzetowego, przy wyraznej checi 
zaangazowania równiez ze strony sektorowych zwiazków zawodowych. 
 
Brak kontroli finansowej oraz ograniczenia w calym sektorze publicznym doprowadzily do 
znaczacych zwolnien w niektórych panstwach (chociaz nie we wszystkich – patrz tabele 
dotyczace zatrudnienia w zalaczniku V). Na przyklad na Wegrzech zredukowano prawie 
7000 stanowisk pracy w administracji publicznej w 2004 roku, oraz planuje sie dalsze 
redukcje o 8000 o roku 2005.  W szczególnosci zwiazki zawodowe wyrazily swoje 
zaniepokojenie dotyczace wplywu, jaki te ciecia moga wywrzec na zapewnienie uslug, 
zwlaszcza w odleglych wspólnotach wiejskich. Dodatkowo prywatyzacja wplynela na 
zatrudnienie w sektorze wodnym na Wegrzech, powodujac okolo 30% redukcje pracowników 
w przeciagu kilku pierwszych lat dzialalnosci prywatnej. Partnerzy spoleczni przeprowadzili 
dwustronne negocjacje dotyczace prywatyzacji oraz zlecen zewnetrznych w uslugach 
wodnych, a zwiazki zawodowe szczególnie odniosly sie do wagi korzysci plynacych z 
doswiadczen innych panstw, którymi mozna sie dzielic poprzez uczestnictwo w 
miedzynarodowych konfederacjach zwiazków zawodowych. Na Slowac ji zwiazki zawodowe  
wyrazaly zaniepokojenie, czy ciecia w sektorze publicznym nie doprowadza do zamykania 
przedszkoli oraz szkól podstawowych, jak równiez zmniejszenia ilosci lózek szpitalnych oraz 
instytucji opieki spolecznej. Jak to wspomniano powyzej, w wielu panstwach redukcje w 
sektorze publicznym oraz zamrozenie plac stoi w bezposredniej sprzecznosci ze znaczacym 
wzrostem gospodarczym osiagnietym przez calosc gospodarki panstwa.  
 
Wazne jest, ze te zmiany zachodza w kontekscie czesto slabych organizacji partnerów 
spolecznych i dopiero rozwijajacego sie dialogu spolecznego i negocjacji zbiorowych 
zdolnych osiagnac wynegocjowane rozwiazania dla tych wyzwan. 
 
Brak sektorowych organizacji pracodawców oraz struktur dialogu spolecznego 
 
Wyraznie jedna z kluczowych kwestii wplywajacych na rozwój dialogu spolecznego w 
sektorze wladz lokalnych i regionalnych jest brak, w wiekszosci panstw, organizacji 
reprezentujacych wladze lokalne ze strony pracodawcy, upowaznionych do udzialu w 
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negocjacjach zbiorowych. Podczas gdy w niektórych panstwach ruchy w kierunku utworzenia 
skutecznych organizacji pracodawców sa hamowane przez same organizacje wladz 
lokalnych, w innych panstwach istnieja bariery prawne, nie zezwalajace cialom 
zarzadzajacym lokalnie i regionalnie na wypelnianie zadan pracodawców. W Czecha, Estonii 
i Polsce odbywaja sie obecnie procesy majace na celu przezwyciezenie tych przeszkód 
(patrz powyzej).   
 
Niektóre panstwa nie tylko posiadaja slabe organizacje pracodawców, lecz równiez slabe 
struktury zwiazków zawodowych, jako wynik niskiego zageszczenia czlonków oraz 
ograniczonego zakresu umów zbiorowych.  
 
Rozdrobnienie organizacji równiez moze stanowic problem. Na przyklad na Wegrzech 
istnieje nie mniej niz siedem organizacji reprezentujacych interesy wladz lokalnych. Powody 
tego rozdrobnienia sa zarówno polityczne, jak i historyczne oraz strukturalne. W przeszlosci 
podjeto kilka prób utworzenia organizacji nadrzednej, ale zakonczyly sie one 
niepowodzeniem, glównie z powodu róznych politycznych punktów widzenia.  
 
Jednakze, jak to wspomniano powyzej, ta sytuacja powoli zmienia sie w kierunku rozwoju 
procesów dialogu spolecznego oraz prób przezwyciezenia barier prawnych hamujacych 
sektorowe negocjacje zbiorowe. W kontekscie priorytetów politycznych oraz zalecen Unii 
Europejskiej dotyczacych skutecznego zarzadzania, nalezy zastanowic sie nad sposobami 
wsparcia tych procesów, bez ich zaklócenia.  
 
Wnioski 
 
Ten rozdzial próbuje podsumowac wnioski z badan dotyczace powiazan pomiedzy 
kluczowymi kwestiami sektora, zidentyfikowanymi w “nowych” Panstwach Czlonkowskich 
oraz panstwach kandydujacych a priorytetami procesu sektorowego dialogu spolecznego na 
poziomie Unii Europejskiej. Dodatkowo, rozdzial ten podnosi szereg pytan do dalszego 
zbadania, które moga zostac przedmiotem dyskusji podczas zblizajacej sie konferencji 
dotyczacej tych badan, a w konsekwencji moga zostac dolaczone do raportu.  
 
Wyraznie istnieje pewna liczba podobienstw pomiedzy kluczowymi zagadnieniami przed 
którymi stoi sektor wladz lokalnych w “starych” i “nowych” Panstwach Czlonkowskich oraz 
panstwach kandydujacych. Kwestie te odnosza sie glównie do procesu modernizacji sektora 
publicznego oraz pragnienia stworzenia wiekszej skutecznosci, zorientowania na klienta oraz 
uslug jakosciowych. Sposoby, które panstwa wybraly do osiagniecia tych celów równiez sa 
podobne (czesciowo prowadzone przez europejskie uregulowania prawne), jednakze rózne 
panstwa wyraznie osiagnely rózne stadia we wdrazaniu tych reform. Powinno sie tu 
wspomniec nastepujace kluczowe zmiany:  
 
• Kontraktowanie zewnetrzne uslug (wymagajace od wladz lokalnych pelnienia róznych 

funkcji, na przyklad zarzadców kontraktu) 
• Prywatyzacja (wymagajaca od wladz lokalnych pelnienia róznych funkcji, przykladowo 

regulacyjnych i monitorujacych) 
• Reforma dostarczania uslug, na przyklad przez  e-zarzadzanie; ulepszenia w zakresie 

dostepnosci uslug, na przyklad godzin otwarcia itd. Wiele z tych zmian wymaga 
usprawnien w organizacji pracy oraz profilach umiejetnosci zawodowych 

• Wieksze zorientowanie na klienta (polaczone z powyzszym) 
• Wiekszy nacisk na produktywnosc oraz zarzadzanie wynikami 
 
W powiazaniu z powyzszymi zmianami, oraz dodatkowo do nich, wladze lokalne i regionalne 
musza zarzadzac zmianami w odniesieniu do zmieniajacych sie trendów demograficznych 
oraz nowych wymogów kwalifikacji zawodowych. 
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Kluczowa róznica pomiedzy sposobem, w jaki stawia sie czola tym wyzwaniom w “starych” i 
w “nowych” Panstwach Czlonkowskich leze ogólnie rzecz biorac w mozliwosciach 
wystarczajaco dobrze utrwalonych procesów dialogu spolecznego, zdolnych osiagnac 
podejscie negocjacyjne, aby sprostac powyzszym wyzwaniom. Takie sektorowe negocjacje 
zbiorowe oraz dialog spoleczny sa dobrze rozwiniete w „starej Unii Europejskiej”, ale dopiero 
sie ksztaltuja w wiekszosci „nowych” Panstw Czlonkowskich oraz panstwach kandydujacych.  
 
Dlatego tez nalezy polozyc nacisk na dzielenie sie informacjami w odniesieniu do 
doswiadczen i dobrych praktyk w ustanawianiu i osiaganiu celów reformy sektora 
publicznego (wlaczajac w to ocene rezultatów); wdrozenie skutecznych strategii zasobów 
ludzkich, aby wspierac te procesy oraz budowanie mozliwosci wspierania rodzacego sie 
dialogu spolecznego i ukladów negocjacji zbiorowych w tych panstwach, gdzie nie sa one 
obecnie wystarczajaco mocno rozwiniete. Podczas realizacji tych celów, nalezy miec w 
pamieci nastepujace pytania: 
 
Reforma sektora publicznego 
 
• Jakie sa precyzyjne cele postawione reformie sektora publicznego i modernizacji? 
• Kto jest zaangazowany w ustanawianie tych celów, gwarantujac ich wdrozenie oraz 

oceniajac wyniki? 
• Czy zostaly przeprowadzone formalne oceny wplywu procesów reform; jakie wyciagnieto 

wnioski oraz czy mozna sie nimi podzielic? 
• W jaki sposób reforma zagwarantowala, ze utrzymana zostanie wysoka jakosc uslug 

publicznych w kontekscie zlecen zewnetrznych lub prywatyzacji oraz czy oceniono wplyw 
tych procesów? Jakie wnioski zostaly wyciagniete oraz czy mozna sie nimi podzielic? 

• Które strategie z zakresu zasobów ludzkich zostaly zastosowane w celu stawienia czola 
wyzwaniom procesów modernizacyjnych, oraz w celu wypelnienia nowych wymogów 
kwalifikacyjnych i udzielenia odpowiedzi na wplyw zmian demograficznych? 

 
 
Rozwój struktur dialogu spolecznego 
 
• Czy istnieja jakies przeszkody prawne hamujace rozwój skutecznego sektorowego 

dialogu spolecznego oraz negocjacji zbiorowych, a jezeli tak, to jakie? 
• Jak zostaly one przezwyciezone w innych panstwach oraz czego mozna sie z tego 

nauczyc? 
• Czy wsród narodowych rzadów i organizacji partnerów spolecznych istnieje chec 

pokonania tych barier? 
• Jakie sa odpowiednie struktury na poziomie narodowym, regionalnym lub lokalnym, które 

ulatwiaja dialog spoleczny? 
• Czy stowarzyszenia wladz lokalnych pragna wypelniac role organizacji pracodawców? 
• Jezeli nie, to jakie sa tego powody/bariery/przeszkody? 
• Jezeli tak, to jakie kwestie musza zostac rozwiazane, aby stworzyc wystarczajace 

mozliwosci skutecznego pelnienia tej roli? 
• Czy profil organizacyjny zwiazków zawodowych jest wystarczajacy do zaangazowania sie 

w sektorowe negocjacje zbiorowe? 
• Jaka jest organizacyjna gestosc zwiazków zawodowych oraz organizacji wladz lokalnych 

oraz czy jest ona wystarczajaca do osiagniecia regionalnego lub narodowego zasiegu?  
• Jezeli nie, to w jaki sposób mozna te trudnosc przezwyciezyc? Czy mozna sie czegos 

nauczyc od innych panstw? 
• Jakie wsparcie jest wymagane ze strony rzadu narodowego przy budowaniu ich 

kompetencji? 
• Jakie wsparcie jest wymagane/pozadane ze strony Komisji Unii Europejskiej przy 

budowaniu ich kompetencji? 
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• Jakie wsparcie jest wymagane/pozadane od organizacji sektorowych partnerów 
spolecznych z Unii Europejskiej przy budowaniu ich kompetencji? 

 
 
ZALACZNIKI 
 
I. Struktura i obowiazki wladz lokalnych i regionalnych 
 
Panstwo Struktura i obowiazki wladz lokalnych i regionalnych  
Cypr • Struktura: 6 okregów, 33 obszary miejskie, 576 rad wspólnoty (obszary wiejskie) 

• Obowiazki na szczeblu miejskim: budowa, utrzymanie i oswietlenie ulic, usuwanie i 
przeróbka smieci, ochrona i ulepszanie srodowiska oraz obszarów miejskich, tworzenie, 
rozwój i utrzymanie ogrodów miejskich oraz ochrona zdrowia publicznego. 

Czechy  • Struktura: 14 regionów, 6258 okregów miejskich,  
• Obowiazki:  

Poziom miejski: Rozwój lokalny, straz miejska, dostawa wody, odnowa budynków, 
rolnictwo, szkolnictwo podstawowe, mieszkalnictwo, pomoc spoleczna i planowanie 
miejskie.  

 Poziom regionalny: Szkolnictwo srednie, siec dróg, pomoc spoleczna, srodowisko, 
transport publiczny, rozwój i zdrowie regionalne. 

Estonia • Struktura: 15 hrabstw, 39 miast, 202 okregów wiejskich 
• Obowiazki na poziomie miejskim: przedszkola, szkolnictwo, dzialalnosc kulturalna, 

opieka spoleczna, zaklady uzytecznosci publicznej, budownictwo socjalne, transport 
miejski i utrzymanie dróg, srodowisko i utrzymanie zakladów publicznych.  

Wegry • Struktura: 19 hrabstw, 3158 okregów miejskich 
• Obowiazki: 

Poziom miejski: dostawa wody, ogólne szkolnictwo (przedszkolne i podstawowe), 
podstawowe uslugi zdrowotne i opiekuncze, oswietlenie publiczne, utrzymanie dróg 
publicznych i cmentarzy, ochrona praw mniejszosci etnicznych i narodowych.   

 Poziom hrabstwa: szkolnictwo ponadpodstawowe I zawodowe, biblioteki, archiwa, 
uslugi dla osób niepelnosprawnych I starszych, uslugi dla bezdomnych, rodzin i szpitali. 

Lotwa • Struktura: 26 okregów, 63 miasta, 26 miasta laczone, 444 okregi wiejskie 
• Obowiazki na  poziomach lokalnym/regionalnym: instytucje uzytecznosci publicznej i 

transport, zarzadzanie i utrzymywanie infrastruktury lokalnej/regionalnej, edukacja, 
wsparcie dla dzialan kulturalnych, zdrowie i opieka spoleczna, budownictwo 
mieszkaniowe, rozwój gospodarczy, wydawanie zezwolen na dzialalnosc handlowa, 
utrzymywanie porzadku publicznego, budownictwo oraz lokalne/regionalne planowanie, 
ochrona dzieci, organizacja wyborów , utrzymywanie spisu wyborców, zbieranie 
statystyk, zapewnianie reprezentacji mieszkanców w regionalnym Funduszu 
Ubezpieczen Chorobowych. 

Litwa • Struktura: 10 hrabstw, 61 okregów miejskich 
• Obowiazki: 

Poziom miejski: edukacja, zlobki, przedszkola, opieka spoleczna, uslugi dla osób 
starczych i niepelnosprawnych, uslugi specjalne, mieszkalnictwo socjalne, uslugi 
zdrowotne, kultura, rozrywka i sport, zapewnianie wody i kanalizacji, centralne 
ogrzewanie, uslugi srodowiskowe (zbiórka smieci, utrzymanie ulic), ruch oraz transport, 
rozwój miejski.  

 Poziom hrabstwa: utrzymanie dróg, dzialalnosc edukacyjna i kulturalna.  
Malta • Struktura: 3 regiony, 68 wladze lokalne 

• Nie ma podzialu obowiazków pomiedzy wladze lokalne i regionalne – funkcje i 
obowiazki sa statutowo przypisane radom lokalnym.  

• Obowiazki:  
Zarzadzanie nieczystosciami, zmiany w ruchu lokalnym, budownictwo i schematy 
planistyczne, utrzymanie ulic i oswietlenia, doradztwo obywatelom, zakladanie, 
utrzymanie zlobków, bibliotek, przedszkoli, terenów sportowych oraz innych uslug i 
budynków edukacyjnych; zakladanie i utrzymywanie centrów oraz biur regionalnych 
zdrowia, opieki oraz rehabilitacji, zarzadzanie woda, zarzadzanie wlasnoscia publiczna, 
zbieranie czynszów rzadowych oraz wydawanie tymczasowych zezwolen handlowych.    
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Panstwo Struktura i obowiazki wladz lokalnych i regionalnych  
Polska • Struktura:16 regionów, 380 powiatów, 2489 gmin miejskich, 40057 gmin wiejskich 

• Obowiazki: 
Poziom regionu: pelna odpowiedzialnosc za strategie (pelna, socjo-ekomoniczna) oraz 
przestrzenna (fizyczna) planowania regionalnego.  

 Poziom powiatu: specyficzne obowiazki planistyczne. Charakter samorzadowy, ale 
wykonywane sa równiez pewne zadania okreslone przez panstwo.  

 Poziom gminy: funkcje obowiazkowe: rozwój  i planowanie fizyczne, szkolnictwo 
podstawowe, ogólna opieka medyczna, uslugi spoleczne, przedsiebiorstwa 
uzytecznosci publicznej, budownictwo miejskie, drogi lokalne, lokalny transport 
publiczny, kultura, rekreacja, porzadek publiczny, ochrona przeciwpozarowa i 
planowanie fizyczne. Funkcje zlecone: Rejestracja slubów, narodzin i zgonów, 
zapewnianie dowodów osobistych i praw jazdy, obrona cywilna, ochrona srodowiska 
oraz kontrola sanitarna.  

Slowacja • Struktura: 8 regionów, 2920 okregów miejskich 
• Obowiazki: 

Poziom lokalny: rozwój lokalny, szkolnictwo podstawowe, podstawowa opieka 
zdrowotna oraz opieka dlugotrwala; mieszkalnictwo, utrzymanie i zarzadzanie 
infrastruktura.  

 Poziom regionalny: szkolnictwo ponadpodstawowe, transport regionalny oraz rozwój 
regionalny. 

Slowenia • Struktura: Jednowarstwowy system 193 okregów miejskich. 
• Obowiazki: 

Podstawowy poziom miejski: szkolnictwo podstawowe, podstawowa opieka zdrowotna, 
zapewnienie najwazniejszych zakladów uzytecznosci publicznej, uslugi pocztowe i 
bankowe, biblioteki, budynki i administracja publiczna, utrzymanie obszarów 
publicznych. 

 Okregi o statusie miasta: regulacja lokalnego transportu publicznego, regulacja 
przestrzeni publicznej oraz budowa zakladów, administracja publiczna siecia instytucji 
szkolnictwa podstawowego, sredniego, zawodowego oraz wyzszego, publiczna sluzba 
zdrowia wyzszego szczebla,  siec uslug publicznych, zakladanie centrów 
telekomunikacyjnych oraz mediów lokalnych, wsparcie dzialalnosci kulturalnej oraz 
zarzadzanie kwestiami mieszkalnictwa. 

Bulgaria • Struktura: 26 regionów, 264 okregów miejskich 
• Obowiazki: 

Poziom miejski: zbieranie i przeróbka odpadków z gospodarstw domowych, rozwój 
miejski, budowa oraz utrzymanie ulic, placów, parków, ogrodów, oswietlenia ulic; 
dzialanie transportu publicznego na terenie okregu, ogólne oraz szczególowe plany 
miast, utrzymanie oraz dalszy rozwój lokalnych obiektów sportowych, turystycznych 
oraz rekreacyjnych; szkoly lokalne – podstawowe i ponadpodstawowe (wlaczajac w to 
wynagrodzenia i ubezpieczenie spoleczne pracowników), szpitale miejskie oraz 
instytucje socjalne, osrodki uslug socjalnych, pomniki kultury, historii oraz architektury o 
znaczeniu miejskim; miejskie przedszkola, teatry, orkiestry, muzea oraz ich zbiory 
sztuki, biblioteki itd.; okreslanie oplat za uslugi miejskie, zarzadzanie wlasnoscia 
miejska dla dobra obywateli, zarzadzanie przedsiebiorstwami miejskimi oraz 
przyjmowanie i wdrazanie budzetu miejskiego. Dzialalnosci zwiazane z zarzadzaniem 
opieka zdrowotna, edukacja, bezpieczenstwem socjalnym oraz kultura sa dzielone 
pomiedzy okregi miejskie a rzad narodowy.  

Rumunia • Struktura: 42 hrabstwa, 86 okregi, 280 miasta, 2800 wspólnoty 
• Obowiazki: 

Wladze lokalne: lokalny rozwój gospodarczy, lokalny rozwój miejski, zarzadzanie 
terenami miejskimi, zarzadzanie cmentarzami, ochrona srodowiska; mieszkalnictwo. 
Utrzymanie lokalnych dróg publicznych, transport lokalny; szkolnictwo podstawowe, 
opieka zdrowotna; lokalne bezpieczenstwo publiczne, ochrona przeciwpozarowa, uslugi 
spoleczne, dzialalnosc kulturalna i sportowa oraz biblioteki i osrodki kultury.  

 Administracja hrabstwa: ochrona cywilna, szkolnictwo ponadpodstawowe i zawodowe; 
przedszkola, zlobki, planowanie miejskie i regionalne; ochrona srodowiska, regionalne 
drogi i transport. 

Turcja • Struktura: 81 prowincji, 3200 okregów miejskich (z których 16 to duze okregi 
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Panstwo Struktura i obowiazki wladz lokalnych i regionalnych  
metropolitalne), 50000 administracji wiejskich  

• Nie istnieje zaden regionalny/lokalny poziom administracji – za wszystkie uslugi 
odpowiada administracja miejska 

• Obowiazki: 
Planowanie i wdrazanie planów miejskich, rozwój terenów, odnawianie obszarów, 
planowanie oraz wykonanie budownictwa socjalnego, organizacja i zarzadzanie 
lokalnym transportem publicznym oraz parkingami, budowa i utrzymanie sieci dróg oraz 
obszarów publicznych,  dostawa wody, uslug wywozenia smieci oraz dostaw gazu, 
oczyszczanie miejsc publicznych, zapewnienie uslug ochrony przeciwpozarowej, 
dzialalnosc rzezni, tworzenie i utrzymywanie osrodków rekreacyjno-kulturalno-
edukacyjno-turystycznych, zapewnienie uslug weterynaryjnych, utworzenie i 
zarzadzanie osrodkami zdrowia oraz opieki spolecznej, regulacja zanieczyszczen 
przemyslowych oraz zachowanie obszarów o wartosci przyrodniczej lub historycznej.  

 
II.  Ramy relacji przemyslowych 
 
Panstwo Ramy relacji przemyslowych  
Cypr • System oparty na zasadzie woluntaryzmu oraz zgromadzen trójstronnych. 

• Glównie dwustronne negocjacje zbiorowe na poziomie przedsiebiorstwa lub 
sektorowym. 

• Silny trójstronny system konsultacji. 
Czechy • Dwustronne negocjacje zbiorowe glównie na poziomie przedsiebiorstwa lub na 

poziomie sektorowym.  
• Zgromadzenia trójstronne odbywaja sie w ramach Rady Porozumienia Gospodarczego 

I Spolecznego. 
Estonia • Dialog spolecznym jest lepiej rozwiniety na poziomie narodowym, niz na nizszych 

poziomach. 
• Dwustronne negocjacje zbiorowe sa prowadzone na poziomie przedsiebiorstw.  
• Obecnie istnieje jedynie 7 porozumien sektorowych oraz 10 porozumien na poziomie 

nizszym. 
Wegry • Dwustronne negocjacje zbiorowe odbywaja sie glównie na poziomie przedsiebiorstwa, 

chociaz w ostatnich latach rozwinely sie negocjacje sektorowe, wraz ze stworzeniem 
sektorowych komitetów dialogu spolecznego. 

• Silny jest narodowy uklad trójstronny. 
Lotwa • Dwustronne negocjacje glównie na poziomie przedsiebiorstw; zawartych zostalo 

jedynie 10 porozumien sektorowych.  
• Zgromadzenia trójstronne poprzez Narodowa Rade Trójstronna.  

Litwa • Trójstronne partnerstwo na poziomie narodowym jest lepiej rozwiniete niz dwustronne 
relacje pomiedzy zwiazkami zawodowymi a organizacjami pracodawców.  

• Zgromadzenia trójstronne skupiaja sie w Radzie Trójstronnej Republiki Litewskiej.  
• Porozumienia trójstronne zwiazane kodeksem pracy z 2002 roku. Wszelkie 

porozumienia dwustronne sa popierane na szczeblu trójstronnym.  
Malta • Wszelkie porozumienia zbiorowe w sektorze prywatnym sa negocjowane na szczeblu 

przedsiebiorstwa.  
• Place w sektorze publicznym sa ustalane przez porozumienie dwustronne na szczeblu 

narodowym. 
Polska • Negocjacje zbiorowe odbywaja sie glównie na szczeblu przedsiebiorstwa.  

• Istnieje kilka trójstronnych instytucji dialogu spolecznego na poziomie narodowym i 
regionalnym (np. Trójstronny Komitet Spoleczny i Ekomoniczny, Wojewódzkie 
Komitety Dialogu Spolecznego, Laczony Komitet Rzadu Centralnego i Lokalnego). 

Slowacja • Negocjacje zbiorowe maja miejsce glównie na szczeblu sektorowym – okolo 40% sily 
roboczej jest objeta porozumieniem sektorowym.  

• Negocjacje na szczeblu trójstronnym koncza sie albo niewiazacymi zaleceniami albo 
ogólnym porozumieniem, które ustala ramy wzajemnych stosunków.  

Slowenia • Negocjacje zbiorowe sa wysoce scentralizowane, zakonczone dwoma ogólnymi 
narodowymi porozumieniami (jedno dla sektora prywatnego, a drugie – dla 
publicznego).  
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• Porozumienia sektorowe I na szczeblu przedsiebiorstw musza byc zgodne z 
odpowiednimi porozumieniami narodowymi.  

• Silna jest trójstronnosc. 
Bulgaria • Negocjacje zbiorowe sa organizowane na trzech szczeblach: 

- poziom sektorowy 
- poziom miejski 
- poziom przedsiebiorstwa/firmy 

• Zgromadzenia trójstronne odbywaja sie poprzez Narodowa Rade Wspólpracy 
Trójstronnej  

Rumunia • Wiekszosc negocjacji zbiorowych jest dwustronna na poziomie przedsiebiorstwa; 
jednakze istnieja równiez porozumienia narodowe (1) oraz sektorowe (10).  

• Zgromadzenia trójstronne odbywaja sie poprzez Trójstronny Sekretariat Dialogu 
Spolecznego.  

Turcja • Dwustronny dialog spoleczny istnieje glównie w przedsiewzieciach na duza skale oraz 
w sektorze publicznym. Na poziomie malych oraz srednich przedsiebiorstw praktycznie 
nie istnieje.  

• Rzad ustanowil specjalna pod-komisje w celu zachecania do rozwoju dialogu 
spolecznego.  

 
III. Negocjacje zbiorowe w sektorze wladz lokalnych i regionalnych oraz uklady 
dialogu spolecznego  
 
Panstwo Negocjacje zbiorowe w sektorze wladz lokalnych i regionalnych oraz uklady 

dialogu spolecznego 
Cypr • Dwustronne negocjacje w panstwem dotyczace urzedników sluzby cywilnej 

(wiekszosc pracowników w sektorze). Uzgodnione warunki staja sie obowiazujace 
na 3 lata 

• Brak negocjacji sektorowych oraz mozliwosci dialogu spolecznego.  
Czechy • Doroczne negocjacje dwustronne z rzadem dotyczace kluczowych warunków. 

Dodatkowe korzysci sa negocjowane pomiedzy zwiazkami zawodowymi a kazdym 
okregiem miejskim.  

• Nowy Kodeks Pracy, który wejdzie wzycie w 2006 roku zapewni wieksze pole 
manewru dla negocjacji sektorowych. 

• Brak rozwiazan umozliwiajacych sektorowy dialog spoleczny.  
Estonia • Minimalne place sa ustanawiane na poziomie narodowym. 

• Place oraz warunki zatrudnienia sa ustalane pomiedzy zwiazkami zawodowymi a 
kazdym okregiem samorzadowym na okres jednego roku.  

• Nowe propozycje moga doprowadzic do rozwiazan prawnych, które pozwola 
organizacjom reprezentujacym wladze lokalne na dzialanie jako organizacje 
pracodawców. 

• Pierwsze kroki w kierunku szerszego dialogu w tym sektorze.  
Wegry • Place i warunki zatrudnienia sa ustalane na drodze dorocznych negocjacji w 

trójstronnej Radzie Pojednania Interesów Narodowego Sektora Publicznego (zwiazki 
zawodowe reprezentujace pracowników sluzby zdrowia negocjuja bezposrednio z 
Ministerstwem Zdrowia).  

• Odrebne przepisy prawne odnoszace sie do urzedników sluzby cywilnej oraz 
pozostalych pracowników sektora publicznego.  

• Obecnie brak negocjacji sektorowych z powodu ograniczen w Kodeksie Pracy. 
• Sektor wodny posiada negocjacje sektorowe poprzez Komitet Dialogu Sektorowego 

dla Uslug Wodnych. 
• Istnieje trójstronny dialog sektorowy oraz pewne ruchy w kierunku dialogu 

dwustronnego.  
Lotwa • Dwustronne negocjacje zbiorowe odbywaja sie w kazdym okregu miejskim, Tam, 

gdzie nie ma zwiazków zawodowych, place sa ustalane jednostronnie.  
• Brak sektorowego dialogu spolecznego. 



Wzmacnianie dialogu spolecznego we wladzach lokalnych i regionalnych w “nowych” Panstwach 
Czlonkowskich oraz panstwach kandydujacych 

 

 

 

20 

Panstwo Negocjacje zbiorowe w sektorze wladz lokalnych i regionalnych oraz uklady 
dialogu spolecznego 

Litwa • Place oraz warunki zatrudnienia pracowników sluzby cywilnej sa ustalane 
jednostronnie przez rzad.  

• Negocjacje zbiorowe szczebla lokalnego lub regionalnego dla pozostalych 
pracowników sektora publicznego na tych obszarach, gdzie istnieja aktywne zwiazki 
zawodowe. 

• Rozwijajacy sie sektorowy dialog spoleczny, majacy na celu przedyskutowanie 
takich kwestii, jak place oraz warunki zatrudnienia. 

Malta • Dwustronne negocjacje zbiorowe na szczeblu narodowym dla wszystkich 
pracowników sektora publicznego pomiedzy rzadem a zwiazkami zawodowymi.  

• Pewne sektorowe dialogi spoleczne dotyczace takich kwestii, jak budzety, BHP, 
zaswiadczenia o kwalifikacjach itd.  

Polska • Warunki zatrudnienia sa ustalane na poziomie narodowym przez ustawodawstwo 
dotyczace urzedników sluzby cywilnej, pracowników administracji miejskiej oraz 
innych pracowników (poprzez Kodeks Pracy). , 

• Istnieje trójstronny dialog spoleczny na szczeblu narodowym i regionalnym.  
Slowacja • Trójstronne negocjacje zbiorowe na szczeblu narodowym prowadzace do 

oddzielnych porozumien dotyczacych pracowników sluzby cywilnej oraz pozostalych 
pracowników sektora publicznego. 

• Dialog spoleczny odbywa sie pomiedzy pracodawcami a zwiazkami zawodowymi na 
temat kluczowych kwestii dotyczacych sektora.  

Slowenia • Negocjacje na szczeblu krajowym pomiedzy zwiazkami zawodowymi a panstwem.  
Bulgaria • Warunki zatrudnienia pracowników sluzby cywilnej sa okreslane jednostronnie przez 

panstwo poprzez ustawodawstwo, Place innych pracowników sektora publicznego 
sa ustanawiane przez negocjacje dwustronne na szczeblach lokalnym oraz 
regionalnym. 

• Miejskie rady kooperacji spolecznej zapewniaja forum dyskusyjne pomiedzy 
zwiazkami a przedstawicielami wladz miejskich, w sprawach problemów 
dotyczacych sektora. 

Rumunia • Doroczne negocjacje trójstronne dotyczace plac oraz warunków zatrudnienia 
pracowników sluzby cywilnej. Warunki dla pozostalych pracowników sektora 
publicznego sa ustanawiane na poziomie lokalnym lub regionalnym.  

• Pewien sektorowy dialog spoleczny w kwestiach dotyczacych sektora.  
Turcja • Place oraz warunki zatrudnienia urzedników sluzby cywilnej sa ustalane na drodze 

negocjacji pomiedzy rzadem a zwiazkami zawodowymi.  
• Negocjacje zbiorowe dotyczace pozostalych pracowników sektora publicznego maja 

miejsce pomiedzy zwiazkami zawodowymi a kazdym okregiem miejskim.  
• Instytucjonalne komitety zarzadzajace ulatwiaja sektorowy dialog spoleczny 

pomiedzy organizacjami pracodawców a zwiazkami zawodowymi w sprawach 
dotyczacych sektora.  

 
IV. Kluczowe wyzwania dla sektora wladz lokalnych i regionalnych  
 
Panstwo Kluczowe wyzwania dla sektora wladz lokalnych i regionalnych  
Cypr • Prywatyzacja 

• Zamrozenie plac 
• Wiek emerytalny pracowników sektora publicznego  

Czechy  • Prywatyzacja 
• Brak organizacji pracodawców  

Estonia • Ruchy w kierunku zmian prawnych pozwalajacych na zakladanie organizacji 
pracodawców w sektorze wladz lokalnych/regionalnych  

• Brak niezaleznych/stabilnych budzetów. 
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Panstwo Kluczowe wyzwania dla sektora wladz lokalnych i regionalnych  
• Niskie place oraz regionalne róznice plac. 
• Niski wspólczynnik uczestnictwa w zwiazkach zawodowych. 
• Zmiany w zakresie obowiazków okregów miejskich.  
• Zlecenia zewnetrzne oraz przetargi publiczne.  

Wegry • Rozdrobnienie reprezentacji organizacji wladz lokalnych.  
• Brak organizacji pracodawców. 
• Nowe schematy plac dla urzedników sluzby cywilnej.  
• Prywatyzacja. 
• Niskie place. 
• Redukcje w wydatkach publicznych. 
• Zmiany w zakresach obowiazków róznych szczebli wladz lokalnych.  
• Nowe procedury administracyjne.  

Lotwa • Brak zaangazowania partnerów spolecznych spowodowany niskim wspólczynnikiem 

uczestnictwa w zwiazkach zawodowych oraz slaboscia instytucjonalna. 
• Brak autonomii fiskalnej wladz lokalnych. 

Litwa • Brak organizacji pracodawców. 
• Potrzeba uregulowan prawnych, które pozwola organizacjom pracodawców w 

sektorze na zbiorowe negocjacje. Nie sa czynione zadne wysilki w tym kierunku. 
• Brak autonomii finansowej. 

Malta • Prywatyzacja. 
• Wprowadzenie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. 
• Wieksze zorientowanie na klienta.  
• Rózne wzorce pracy.  
• Bezpieczenstwo pracy. 

Polska • Ograniczenia finansowe.  
• Wymogi nowego Kodeksu Pracy, które wzywaja do zakonczenia porozumien 

zbiorowych pomiedzy zwiazkami zawodowymi a organizacjami pracodawców od 
2009 roku. 

• Status miejskiej sluzby cywilnej.  
Slowacja • Ograniczenia finansowe. Stowarzyszenie Miast i Gmin Slowacji odmówilo podpisania 

w 2004 roku porozumienia zbiorowego, poniewaz uwazalo, ze jest okregom zostaly 
przyznane niewystarczajace srodki finansowe.  

Slowenia • Nizszy poziom autonomii wladzy lokalnej. 
• Ustawa o Placach w Sektorze Publicznym z 2003 roku ograniczyla place urzedników 

publicznych.  
Bulgaria • Brak niezaleznosci finansowej prowadzacy do dysproporcji pomiedzy prawami a 

obowiazkami. 
• Zly stan infrastruktury miejskiej. 
• Ruchy w kierunku prywatyzacji. 

Rumunia • Prywatyzacja 
• Warunki przetargów publicznych 
• Brak strategii lokalnych rozwoju uslug publicznych. 

Turcja • Prywatyzacja. 
• Zwolnienia indywidualne i redukcje grupowe.  
• Pózna zaplata wynagrodzen i swiadczen.  
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V.Dane dotyczace zatrudnienia w sektorze publicznym4 
 
Zatrudnienie w administracji publicznej5 
 Cypr Czechy  Estonia Wegry Lotwa Litwa Malta Polska Slowacja Slowenia Bulgaria Rumunia Turcja6 
Calkowite zatrudnienie (w tysiacach) 
2003 24 305 35 288 62 71 14 866 163 49 228 459 - 
2000 26 305 30 263 72 74 - 765 160 53 194 428 - 
1998 - 279 35 252 64 75 - - 155 41 - 380 - 
Wzrost zatrudnienia (w procentach)  
1998 – 
2003 

- 9.3 0.0 14.3 -3.1 -5.3 - - 5.2 19.5 - 20.8 - 

2000 – 
2003  

-7.7 0.0 16.7 9.5 -13.9 -4.1 - 13.2 1.9 -7.5 17.5 7.2 - 

Udzial zatrudnienia (w procentach)  
2003 7.6 6.6 6.2 7.4 6.3 4.9 9.5 6.5 7.5 5.6 8.1 5.2 - 
Zatrudnienie w szkolnictwie7 
 Cypr Czechy  Estonia Wegry Lotwa Litwa Malta Polska Slowacja Slowenia Bulgaria Rumunia Turcja 
Calkowite zatrudnienie (w tysiacach) 
2003  21 284 50 320 71 135 12 1, 063 160 62 213 402 - 
2000 17 289 42 309 81 160 - 985 161 57 210 436 - 
1998 - 288 52 305 84 138 - - 166 59 - 445 - 
Wzrost zatrudnienia (w procentach) 
1998 – 
2003  

- -1.4 -3.8 4.9 -15.5 -2.2 - - -3.6 5.1 - -9.7 - 

2000 – 
2003  

23.5 -1.7 19 3.6 -12.3 -15.6 - 7.9 -0.6 8.8 1.4 -7.8 - 

Udzial zatrudnienia (w procentach)  
2003 6.6 6.1 8.8 8.2 7.2 9.4 8.1 7.9 7.4 7.1 7.6 4.6 - 

                                                 
4 Komisja Europejska, Zatrudnienie w Europie 2004 (Employment in Europe 2004) 
5 Wlaczajac wszystkich pracowników administracji publicznej, a nie jedynie pracowników we wladzach lokalnych i regionalnych 
6 Porównywalne dane nie sa dostepne dla Turcji. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy odniesc sie do studium przypadku Turcji w aneksie do 
raportu.  
7 Dotyczy wszystkich pracowników w szkolnictwie, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. 
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Zatrudnienie w sluzbie zdrowia oraz opiece spolecznej8 
 Cypr Czechy  Estonia Wegry Lotwa Litwa Malta Polska Slowacja Slowenia Bulgaria Rumunia Turcja 
Calkowite zatrudnienie (w tysiacach) 
2003 14 291 33 268 62 95 10 800 146 46 156 376 - 
2000  11 281 27 246 46 91 - 927 146 46 165 316 - 
1998 - 260 32 237 50 92 - - 143 41 - 341 - 
Wzrost zatrudnienia (w procentach)  
1998 – 
2003 

- 11.9 3.1 13.1 24 3.3 - - 2.1 12.2 - 10.3 - 

2000 – 
2003  

27.3 3.6 22.2 8.9 34.8 4.4 - -13.7 0.0 0.0 -5.5 19 - 

Udzial zatrudnienia (w procentach) 
2003 4.4 6.3 5.8 6.9 6.3 6.6 6.8 6.0 6.8 5.2 5.5 4.3 - 

 

                                                 
8 Dotyczy wszystkich pracowników w uslugach zdrowotnych orazopiece spolecznej, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. 


