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nia konferencji naukowych i spotka  eksperckich, a tak e organizacj  cz sto to-nia konferencji naukowych i spotka  eksperckich, a tak e organizacj  cz sto to-
cz cych si  negocjacji strony rz dowej z partnerami spo ecznymi i przedstawicie-cz cych si  negocjacji strony rz dowej z partnerami spo ecznymi i przedstawicie-
lami bran , wreszcie nadzorowaniem gospodarki  nansowej i pomocy prawnej, lami bran , wreszcie nadzorowaniem gospodarki  nansowej i pomocy prawnej, 
najpierw Trójstronnej Komisji, a pó niej Rady Dialogu Spo ecznego.najpierw Trójstronnej Komisji, a pó niej Rady Dialogu Spo ecznego.

Ponadto Centrum go ci o w swojej bazie konferencyjnej oraz hotelowej set-Ponadto Centrum go ci o w swojej bazie konferencyjnej oraz hotelowej set-
ki tysi cy dzia aczy spo ecznych oraz reprezentantów partnerów spo ecznych,ki tysi cy dzia aczy spo ecznych oraz reprezentantów partnerów spo ecznych,
ekspertów oraz przedstawicieli wiata nauki. ekspertów oraz przedstawicieli wiata nauki. 

Kultura dzia ania Centrum Partnerstwa Spo ecznego nawi zuje wprost do Kultura dzia ania Centrum Partnerstwa Spo ecznego nawi zuje wprost do 
postawy, pogl dów i skuteczno ci w dzia aniu naszego patrona. Andrzej B cz-postawy, pogl dów i skuteczno ci w dzia aniu naszego patrona. Andrzej B cz-
kowski by  z natury swojej cz owiekiem kompromisu, ugody i porozumienia… kowski by  z natury swojej cz owiekiem kompromisu, ugody i porozumienia… 
Przed laty jeden z polskich ksi y Prymasów mawia , e porozumienie to dzia a-Przed laty jeden z polskich ksi y Prymasów mawia , e porozumienie to dzia a-
nie „po rozumie” a wi c rozwa ne, dla dobra wspólnego… nie „po rozumie” a wi c rozwa ne, dla dobra wspólnego… 

Andrzej B czkowski, odchodz c nagle i w tak m odym wieku zd y  pozo-Andrzej B czkowski, odchodz c nagle i w tak m odym wieku zd y  pozo-
stawi  po sobie dzie o zbudowane na kulturze politycznej, woli dialogu, wzajem-stawi  po sobie dzie o zbudowane na kulturze politycznej, woli dialogu, wzajem-
nym poszanowaniu. Jeste my jako Centrum jego spadkobiercami… Jest jeszcze nym poszanowaniu. Jeste my jako Centrum jego spadkobiercami… Jest jeszcze 
wiele do zrobienia, dla wszystkich stron dla wszystkich uczestników procesu wiele do zrobienia, dla wszystkich stron dla wszystkich uczestników procesu 
dialogu spo ecznego, ale po wi cenia i pracy na rzecz dobra wspólnego i spokoju dialogu spo ecznego, ale po wi cenia i pracy na rzecz dobra wspólnego i spokoju 
spo ecznego jestem pewna, e nikt nie odmówi…spo ecznego jestem pewna, e nikt nie odmówi…

Iwona Zakrzewska
Dyrektor CPS „Dialog”
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Historia dialogu spo ecznego „tak na dobre”, bli -
szego dzisiejszemu jego postrzeganiu, zacz a si
w a ciwie w 1992 r. od spotkania w Ministerstwie 
Pracy w sprawie utworzenia Paktu o przedsi bior-
stwie pa stwowym w trakcie przekszta cenia. Pakt, 
który mia  by  dokumentem normuj cym m.in. za-

sady prywatyzacji przedsi biorstw pa stwowych
w oparciu o wspó prac  i udzia  pracowników w pro-
cesie prywatyzacyjnym, sta  si  pocz tkowo ko -
ci  niezgody. Trzeba przypomnie , e dla rodz ce-
go si  spo ecze stwa demokratycznego, propozycja 
paktu by a czym  nowym, nie odpowiadaj cym do-
tychczasowym tradycjom rozwi zywania sporów 
zbiorowych. Zamiast bowiem spontanicznych i burz-
liwych odruchów strajkowych, proponuje si  spokoj-
ne negocjacje przy stole i wspóln  odpowiedzialno .
Dlatego te  w wyniku strajków latem 1992 r., stro-
na rz dowa zaproponowa a zwi zkom zawodowym 
i organizacjom pracodawców zawarcie paktów spo-
ecznych, w tym najwa niejszego, wspomnianego ju

Paktu.

Nasze dwadzie cia pi  lat. Srebrny jubileuszNasze dwadzie cia pi  lat. Srebrny jubileusz
Troch  historii…Troch  historii…

W wyniku wielokrotnych spotka  i dyskusji, odby-
waj cych si  równolegle w trzech zespo ach robo-
czych, 22 lutego 1993 r. powsta Pakt o przedsi bior-
stwie pa stwowym w trakcie przekszta cania1.
Do najwa niejszych postanowie  Paktu zaliczy  na-
le y:

–  mo liwo  podj cia przez pracowników decyzji 
o wyborze drogi przekszta ce  w asno ciowych
swego przedsi biorstwa w ci gu pó  roku od wej-
cia w ycie wynegocjowanych ustaw;

–  z agodzenie warunków leasingu przedsi biorstw
przez spó ki pracownicze;

–  zagwarantowanie udzia u pracowników prywatyzo-
wanych przedsi biorstw w zarz dzaniu spó kami;

–  zapowied  restrukturyzacji finansowej banków 
pa stwowych oraz przedsi biorstw pa stwowych
z jednoczesnym okre leniem mo liwo ci przy-
spieszenia i uproszczenia restrukturyzacji d ugu;

1  Pakt negocjowany by  w czasie rz dów Hanny Suchockiej 
(1992–1993), dalsze prace i negocjacje mia y odbywa  si
w ramach Trójstronnej Komisji.
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–  zast pienie od II po owy 1993 r. dywidendy od 
maj tku dywidend  od zysku;

–  powo anie Funduszu Gwarantowanych wiad-
cze  Pracowniczych (w razie upad o ci i niewy-
p acalno ci pracodawcy);

–  uzgodnienie nowelizacji dzia ów X i XI Kodeksu 
pracy (mo liwo  szerszego stosowania uk adów
zbiorowych, wzmocnienie ochrony zdrowia pra-
cowników);

–  uzgodnienie stworzenia zak adowych funduszy 
socjalnych.

Pakt przewidywa  tak e ró ne – trójstronne lub dwu-
stronne – mechanizmy kontroli wdra ania i funkcjo-
nowania przyj tych w nim uzgodnie 2.

I okres Trójstronnej Komisji 
– lata 1994–2001

We wspomnianym Pakcie o przedsi biorstwie pa -
stwowym w trakcie przekszta cania wyra ono wol
powstania Trójstronnej Komisji, b d cej swego ro-
dzaju forum, na którym mia y by  przygotowywane 
propozycje rozwi za  dla polityki spo eczno-gospo-
darczej pa stwa. Rol  Komisji Trójstronnej mia o
by  równie  wydawanie opinii i wniosków dotycz -
cych polityki p ac i zatrudnienia w sektorze publicz-
nym, polityki wiadcze  socjalnych, jak równie
monitorowanie procesów gospodarczych. 

I tak, uchwa  Rady Ministrów nr 7/94 z dnia 15 lute-
go 1994 r. powo ano Trójstronn  Komisj 3. W sk ad
Komisji mieli wej  przedstawiciele naczelnych 
organów administracji pa stwowej, zwi zki zawo-
dowe i organizacje pracodawców. W tym samym 

roku, w grudniu zacz a si  historia Centrum Partner-
stwa Spo ecznego „Dialog”. Miejsce dla spotka
i negocjacji powsta o z inicjatywy Andrzeja B cz-
kowskiego, ówczesnego wiceministra pracy i polityki 
spo ecznej. Na status i dzia alno  samej Trójstronnej 
Komisji powinno si  spogl da , maj c na uwadze jej 
dwa okresy: pierwszy, w latach 1994–2001 i drugi, 
od 2001 r. do 2015 r. Pierwszy okres dzia alno ci
Trójstronnej Komisji regulowany by  poprzez wspo-
mnian  uchwa  Rady Ministrów z 1994 r., drugi na-
tomiast regulowa a ustawa Sejmu RP z lipca 2001 r., 
ustanawiaj ca Trójstronn  Komisj  ds. Spo eczno-
-Gospodarczych i wojewódzkie komisje dialogu 
spo ecznego (WKDS)4.
W sk ad Trójstronnej Komisji z pierwszego okresu jej 
istnienia wchodzili przedstawiciele naczelnych orga-
nów administracji pa stwowej, zwi zków zawodo-
wych i organizacji pracodawców, wszystkich, którzy 
podpisali w 1993 r. Pakt o przedsi biorstwie pa -
stwowym….

„W jej sk ad wesz o po pi ciu przedstawicieli ze 
strony rz du – reprezentuj cych Ministerstwo Pracy 
i Polityki Socjalnej, Ministerstwo Przemys u i Han-
dlu, Ministerstwo Przekszta ce  W asno ciowych,
Ministerstwo Finansów, Centralny Urz d Planowa-
nia; partnerów spo ecznych – z Konfederacji Praco-
dawców Polskich, Ogólnopolskiego Porozumienia 
Zwi zków Zawodowych i Niezale nego Samorz d-
nego Zwi zku Zawodowego „Solidarno ” oraz po 
jednym przedstawicielu ka dego z siedmiu zwi z-
ków bran owych:
1)  Federacji Zwi zków Zawodowych Pracowników 

PKP;

2  Strona internetowa MRPiPS, rozdzia  Dialog spo eczny, pod-
rozdzia  Porozumienia spo eczne w Polsce.

3  Uchwa a nr 7/94 Rady Ministrów z dnia 15 lutego 1994 r. 
w sprawie powo ania Trójstronnej Komisji do Spraw Spo-
eczno-Gospodarczych, zmieniona uchwa  nr 69/96 z dnia 

18 czerwca 1996 r. oraz uchwa  nr 144/96 z dnia 17 grudnia 
1996 r.

4  Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do 
Spraw Spo eczno-Gospodarczych i wojewódzkich komi-
sjach dialogu spo ecznego (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1080). 
Wprowadzone zosta y zmiany do ustawy o zwi zkach zawo-
dowych (Dz.U. z 1991 r. nr 55, poz. 234), ustawy o organiza-
cjach pracodawców (Dz.U. z 1991 r. nr 55, poz. 235), ustawy 
o kszta towaniu wynagrodze  w pa stwowej sferze bud eto-
wej (Dz.U. z 1999 r. nr 110, poz. 1255) oraz art. 25 pkt 2 ni-
niejszej ustawy mia y wej  w ycie po up ywie 2 miesi cy
od dnia powo ania pierwszego sk adu Komisji.
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2)  Konfederacji Zwi zków Zawodowych Energety-
ków;

3)  Porozumienia Zwi zków Zawodowych „Kadra”;
4)  Zwi zku Zawodowego In ynierów i Techników;
5)  Zwi zku Zawodowego Maszynistów Kolejo-

wych w Polsce;
6)  Zwi zku Zawodowego Pracowników Komuni-

kacji Miejskiej;
7)  Zwi zku Zawodowego Przemys u Elektromaszy-

nowego.
Ponadto w pracach Komisji uczestniczyli w charakte-
rze obserwatorów przedstawiciele: G ównego Urz -
du Statystycznego i Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi”5.

Wychodz c naprzeciw oczekiwaniom i potrzebie 
ustawowego umocowania Trójstronnej Komisji, na 
pocz tku 2000 r. rozpocz to prace nad projektem 
ustawy sejmowej o Trójstronnej Komisji ds. Spo ecz-
no-Gospodarczych. O dialogu i wspó pracy partne-
rów spo ecznych, stanowi cych podstaw  ustroju 
gospodarczego Polski, nawi zywa a równie , wpro-
wadzona w 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej6. Po wielomiesi cznych pracach Zespo u ro-
boczego ds. przygotowania projektu ustawy o Trój-
stronnej Komisji ds. Spo eczno-Gospodarczych, za-
akceptowany przez Rad  Ministrów projekt ustawy 
trafi  pod obrady Sejmu RP. Do Sejmu trafi  te  drugi 
projekt, z o ony przez pos ów Sojuszu Lewicy De-
mokratycznej.

Ostatecznie, 6 lipca 2001 r., zosta a uchwalona Usta-
wa o Trójstronnej Komisji ds. Spo eczno-Gospodar-
czych.

II okres Trójstronnej Komisji 
– Posiedzenie inauguracyjne 23.11.2001 r.

Ustawa o Trójstronnej Komisji ds. Spo eczno-Gospo-
darczych z 6 lipca 2001 r., da a dialogowi spo ecz-
nemu w Polsce nowy wymiar. Dialog uzyska  legity-
mizacj  do poszanowania partnerów spo ecznych,
zarówno pracodawców jak i pracowników. Strona 
rz dowa sta a si  bardziej równoprawnym dla partne-
rów spo ecznych uczestnikiem dialogu. W Rozdzia-
le I „Cel i zadania Trójstronnej Komisji do Spraw 
Spo eczno-Gospodarczych, art. 1 ust. 1 Ustawy 
czytamy: Trójstronna Komisja do Spraw Spo ecz-
no-Gospodarczych, zwana dalej „Komisj , stano-
wi forum dialogu spo ecznego prowadzonego dla 
godzenia interesów pracowników, interesów pra-
codawców oraz dobra publicznego.

Dialog spo eczny urós  do rangi ustawowej, zarówno 
w uj ciu krajowym, jak i regionalnym. Odt d, obok 
obraduj cej w Warszawie Trójstronnej Komisji, po-
wsta o 16 regionalnych wojewódzkich komisji dialo-
gu spo ecznego, b d cych reprezentacjami tereno-
wymi dialogu spo ecznego. Relacje pomi dzy Trój-
stronn  Komisj  a wojewódzkimi komisjami mia y
opiera  si  na wspó pracy i wymianie do wiadcze .
Przewodnicz cego Trójstronnej Komisji wyznacza
Premier Rz du spo ród cz onków Rady Ministrów. 

Żródło: dzięki uprzejmości pana M. Osucha.

5  Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej, Trójstronna Komi-
sja do Spraw Spo eczno-Gospodarczych, Informator za rok 
2012, Biblioteka Dialogu Spo ecznego, Warszawa 2013.

6  Rozdzia  I, Art. 20 Ustawy Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej, z dnia 2 kwietnia 1997 r.
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Sami partnerzy spo eczni uzyskali sta  reprezenta-
tywno  w organach instytucjonalnych pa stwa:
Radzie Ochrony Pracy, Naczelnej Radzie Zatrudnie-
nia, Radzie Nadzorczej Zak adu Ubezpiecze  Spo-
ecznych, Radzie Nadzorczej PFRON, czy Narodo-

wym Funduszu Zdrowia (2003 r.), jak równie  w ich 
terenowych organach w ca ym kraju. W wojewódz-
kich komisjach dialogu spo ecznego zasiada  mieli 
przedstawiciele: strony rz dowej – wojewodowie, 
strony pracowników – organizacji zwi zkowych, stro-
ny pracodawców – organizacji pracodawców oraz 
strony samorz dowej – marsza ka województwa.

W dniu 26 czerwca 2013 r., podczas obrad Komisji 
Trójstronnej, trzy organizacje zwi zkowe: NSZZ 
„Solidarno ”, Ogólnopolskie Porozumienie Zwi z-
ków Zawodowych oraz Forum Zwi zków Zawodo-

Przewodnicz cy Trójstronnej Komisji 
do Spraw Spo eczno-Gospodarczych 
w latach 1994–2015

   1. Andrzej B czkowski – 1994–1996
   2. Maciej Manicki – 1996
   3. Tadeusz Zieli ski – 1996–1999
   4. Longin Komo owski – 1999–2001
   5. Jerzy Hausner – 2001–2005
   6. Jacek Piechota – 2005
   7. Krzysztof Micha kiewicz – 2005–2006
   8. Anna Kalata – 2006–2007
   9. Joanna Kluzik-Rostkowska – 2007
10. Waldemar Pawlak – 2007–2011
11. W adys aw Kosiniak-Kamysz – 2011–2015

wych, opuszczaj c posiedzenie, podj y decyzj
o zawieszeniu swojego uczestnictwa w Trójstronnej 
Komisji, wojewódzkich komisjach dialogu spo ecz-
nego oraz trójstronnych zespo ach bran owych. Od 
tego momentu a  do pa dziernika 2015 r., do czasu 
powo ania Rady Dialogu Spo ecznego, posiedzenia 
Komisji Trójstronnej odbywa y si  w niepe nym
sk adzie. Jednak e partnerzy spo eczni podj li si ,
najpierw w sk adzie ci le autonomicznym, potem 
z przedstawicielami strony rz dowej, prowadzenia 
prac nad propozycjami nowych rozwi za  w obsza-
rze dialogu spo ecznego. Efektem tych prac sta a si
Ustawa o Radzie Dialogu Spo ecznego i innych insty-
tucjach dialogu spo ecznego, uchwalona przez Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej 24 lipca 2015 r. Ustawa 
wesz a w ycie 11 wrze nia 2015 r. 

III okres dialogu spo ecznego
– od powo ania Rady Dialogu Spo ecznego
do dzi

W dniu 22 pa dziernika 2015 r., Prezydent RP 
Andrzej Duda powo a  cz onków Rady Dialogu 
Spo ecznego, która zast pi a Trójstronn  Komisj
ds. Spo eczno-Gospodarczych. W trakcie spotka-
nia w Pa acu Prezydenckim stwierdzi  m.in., e liczy 
na ogromn  rol  Rady Dialogu Spo ecznego w bu-
dowaniu lepszej Polski oraz w zapewnieniu krajowi 
zrównowa onego rozwoju. Dzi kuj c za wprowa-
dzenie do Rady przedstawiciela g owy pa stwa, jako 
wa nego i znacz cego gestu wobec Prezydenta RP 
oraz Konstytucji RP podkre li , e w a nie dialog ma 
fundamentalne znaczenie w odbudowywaniu w oby-
watelach solidaryzmu spo ecznego. Pierwszym Prze-
wodnicz cym Rady zosta  przedstawiciel strony pra-
cowników, Piotr Duda, Przewodnicz cy Niezale ne-
go Samorz dnego Zwi zku Zawodowego „Solidar-
no ”. Rada, zgodnie z zapisami Ustawy, mia a dzia-
a  na rzecz poprawy jako ci formu owania i wdra a-

nia polityk oraz strategii spo eczno-gospodarczych,
budowania porozumienia w drodze dialogu partne-
rów spo ecznych i strony rz dowej. Zadaniem Rady 
mia o by  równie  wspieranie dialogu spo ecznego
na wszystkich szczeblach jednostek samorz du tery-
torialnego. Prowadzenie dialogu przez Rad  mia o
te  zapewni  warunki do rozwoju spo eczno-gospo-
darczego i zwi kszenia konkurencyjno ci polskiej 
gospodarki i spójno ci spo ecznej. Do zada  Rady 



6

Nasze 25 lat. Srebrny jubileusz Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”

problemowych RDS odbywaj  si  w siedzibie Cen-
trum Partnerstwa Spo ecznego „Dialog”. Prac  Biura 
kieruje dyrektor podlegaj cy przewodnicz cemu
Rady, który jest powo ywany przez ministra w a ci-
wego do spraw pracy, na wniosek Rady. Pierwszym 
dyrektorem Biura Rady Dialogu Spo ecznego,
zgodnie z Uchwa  nr 1 Rady Dialogu Spo ecznego
z dnia 9 listopada 2015 r., zosta a, powo ana z dniem 
12 listopada przez ministra pracy – Iwona Zakrzew-
ska – Dyrektor Centrum Partnerstwa Spo ecznego
„Dialog”.

Rada Dialogu Spo ecznego, oprócz du ej spu cizny, 
jak  przej a po Trójstronnej Komisji wzi a na sie-
bie odpowiedzialno  za kultur  dialogu, za budo-

Posiedzenie plenarne RDS – 2019

Przewodnicz cy
Rady Dialogu Spo ecznego
w latach 2015–2019
1. Piotr Duda – 2015–2016
2. Henryka Bochniarz – 2016–2017
3. El bieta Rafalska – 2017–2018
4. Dorota Gardias – 2018–2019
5. Andrzej Malinowski – 2019 – nadal

nale y w szczególno ci wyra anie opinii i zajmowa-
nie stanowisk, opiniowanie projektów za o e  pro-
jektów ustaw oraz projektów aktów prawnych. Prze-
wodnictwo Radzie Dialogu Spo ecznego obejmuje 
Przewodnicz cy Rady, b d cy naprzemiennie wska-
zywany przez stron  pracowników, stron  pracodaw-
ców i stron  rz dow , kadencja przewodnicz cego
trwa jeden rok. Do jego obowi zków nale y równie
przedstawianie Sejmowi RP i Senatowi RP corocz-
nych sprawozda  z dzia alno ci Rady. Pracami Rady 
kieruje Prezydium, w jego sk ad wchodz  przewodni-
cz cy i wiceprzewodnicz cy Rady, wiceprzewodni-
cz cymi Rady s  szefowie poszczególnych organi-
zacji pracodawców i pracowników oraz strony rz -
dowej. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 lipca 
2015 r. o Radzie Dialogu Spo ecznego i innych insty-
tucjach dialogu spo ecznego w Centrum Partnerstwa 
Spo ecznego „Dialog” im. Andrzeja B czkowskiego
powsta o Biuro Rady Dialogu Spo ecznego, stano-
wi ce wydzielon  komórk  organizacyjn  pa stwo-
wej jednostki bud etowej podleg ej ministrowi do 
spraw pracy. Biuro Rady Dialogu Spo ecznego za-
pewnia obs ug  techniczn , organizacyjn  i kance-
laryjno-biurow  oraz eksperck  Rady. Posiedzenia 
Rady, Prezydium Rady i poszczególnych zespo ów
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wanie spo ecznego porozumienia. Zosta a wypo-
sa ona w kompetencje, jakich nie mia a Komisja 
Trójstronna, np. w prawo tzw. po redniej inicjatywy 
ustawodawczej, czy w asny bud et. Pomocne w jej 

umocowaniu sta o si  równie  rotacyjne przewod-
nictwo partnerów.
W latach 1994–2015 odby o si  168 posiedze  ple-
narnych Komisji Trójstronnej.

Wykres III. Spotkania Rady Dialogu Społecznego w latach 2015–2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zebranych w CPS „Dialog”.

Wykres I. Posiedzenia plenarne Komisji Trójstronnej w latach 1994–2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zebranych w MRPiPS oraz CPS „Dialog”.
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Wykres II. Posiedzenia Prezydium Komisji Trójstronnej w latach 2001–2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zebranych w MRPiPS oraz CPS „Dialog”.

2

26

28

26

11

18

15

19

14

7

5

11

8

5

3

0

5

10

15

20

25

30

8

140 143

102

91

0

20

40

60

80

100

120

140

160

10.2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 10.2019 r.



8

Nasze 25 lat. Srebrny jubileusz Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”

Wykres IV. Ilość osób uczestniczących w spotkaniach RDS w latach 2015–2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zebranych w CPS „Dialog”.

Nasz patronNasz patron
Je li si  szanuje mechanizmy demokracji, trzeba rozmawia . Nawet 

z rz dem, który si  nie podoba. Nie mam ambicji politycznych, wi c mog
bez obaw o uszczerbek swojej kariery pilnowa  tego, co wa ne dla pa stwa,
a nie dla takiego czy innego rz du. Mo e i jestem zderzakiem, ale ja t  cen

p ac  osobi cie. By  mo e coraz wi ksz , ale godz  si  na ni . Godz  si ,
bo konflikty i protesty nie s u  krajowi.

Andrzej B czkowski

Źródło: dzięki uprzejmości Fundacji im. Andrzeja Bączkowskiego.

7  Andrzej B czkowski (8.10.1955 – 7.11.1996), prawnik, 
w latach 1991–1996 wiceminister pracy, nast pnie od 
15.02.1996 r. do 7.11.1996 r. minister pracy i polityki so-
cjalnej, jeden z inicjatorów powo ania Komisji Trójstron-
nej. Zmar  nagle na zawa  serca, pochowany zosta  na war-
szawskich Pow zkach. Po miertnie odznaczony Krzy em
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zas ugi
w s u bie publicznej i pa stwowej. Od 1997 r., dla ucz-
czenia jego pami ci przyznawana jest nagroda imienia 
Andrzeja B czkowskiego osobom, b d cym wzorem s u -
by publicznej, rozwi zuj cym wa ne problemy spo ecz-
ne, kieruj cym si  zasad  dzia ania „ponad podzia ami”.
Nagrod  przyznaje Fundacja im. Andrzeja B czkowskie-
go, w sk adzie Kapitu y Nagrody znajduj  si  wdowa po 
Andrzeju B czkowskim, ministrowie pracy, wspó pracuj -
cy kiedy  z A. B czkowskim, jego przyjaciele i laureaci 
nagrody.

Z pocz tkiem lat dziewi dziesi tych ubieg ego
wieku, wiceministrem, a po kilku latach ministrem 
resortu pracy zosta  Andrzej B czkowski7, pó niej-
szy twórca naszego Centrum. Andrzej B czkow-

ski, we wspomnieniach jego znajomych i wspó -
pracowników, by  cz owiekiem misyjnym, cier-
pliwym i wietnym negocjatorem. Sta  si  symbo-
lem dialogu spo ecznego, jego talent negocjacyjny 

145

4 680 4 676

3 088
2 954

10.2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 10.2019 r.
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i niezwyk a osobowo  cz sto pozwala y na wy-
pracowanie wspólnych rozwi za .

Andrzej B czkowski by  pierwszym przewodnicz -
cym Trójstronnej Komisji. Wed ug relacji ówczes-
nych uczestników spotka  TK, B czkowski by
autentyczny w negocjacjach, a samo dialogowanie 
by o dla niego czym  w rodzaju misji spo ecznej.
Wielu pami ta opowie ci o ministrze B czkowskim,
uciekaj cym ze szpitala, gdy w tym czasie odby-
wa y si  negocjacje, a kiedy zaczyna  je prowadzi ,
to ich nie ko czy , dopóki nie dosz o do porozu-
mienia. Kiedy, jako Minister Pracy i Polityki So-
cjalnej, podj  si  pracy nad reform  ubezpiecze
spo ecznych, mówi : „Polska reforma musi by
maksymalnie odwa na, ale w granicach realno ci.
Nie mo emy czeka  z za o onymi r kami na cud, 
bo cudu nie b dzie. Polska zas uguje na reform ,
która musi by  przede wszystkim sprawiedliwa”.

Wed ug ówczesnych uczestników spotka  negocja-
cyjnych, B czkowski by  bezstronny, potrafi  nawi -
zywa  dialog z reprezentantami wszystkich stron, by
cz owiekiem równowagi. Prowadzi  dialog z ogrom-
n  cierpliwo ci  i jednocze nie z ogromn  determi-
nacj  stara  si  doprowadza  do ko ca rozpocz te
negocjacje. Prawdopodobnie jego postawa i nieugi -
ta wola dogadywania si  w sprawach wa nych dla 
rozwoju rynku pracy, zmusza a wr cz pozosta ych do 
wspó dzia ania w duchu kultury dialogu. To by  trud-
ny czas do negocjacji, potrzeba rozwi zywania spraw 
dotycz cych rynku pracy, ubezpiecze  spo ecznych,
bezrobotnych, Funduszu Pracy, osób niepe nospraw-

nych by y, wed ug B czkowskiego „minami”, które 
w ka dej, niekontrolowanej chwili, mog y wybuch-
n . Sama Komisja nie posiada a do 2001 r. umoco-
wania ustawowego i funkcjonowa a na kruchej pod-
stawie uchwa y rz dowej.

Źródło: dzięki uprzejmości Fundacji im. Andrzeja Bączkowskiego.

9  Gardawski J., Dialog spo eczny w Polsce. Teoria, historia, praktyka, Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej, Katedra Socjologii 
Ekonomicznej SGH, Warszawa 2009.

Dialog kszta towa  si  z trudem i przebiega  meandrycznie. Podczas 
negocjowania Paktu o przedsi biorstwie pa stwowym mia  on, zdaniem 
uczestników ówczesnych prac, charakter stosunkowo autentyczny, istnia
spory wzajemny kredyt zaufania, a tak e u wiadamiano sobie obecno
wspólnie uznawanych warto ci. Po okresie wyczekiwania i niepewno ci
co do postaci polskiego dialogu nast pi  okres twórczy, który trwa  przez 
pierwszych kilkana cie miesi cy kierowania ni  przez wiceministra pracy 
a nast pnie ministra tego resortu, Andrzeja B czkowskiego.9
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Centrum Partnerstwa Spo ecznego „Dialog” utwo-
rzono dzi ki staraniom Andrzeja B czkowskiego.
Decyzj  z 30 grudnia 1994 r., Minister Pracy i Polity-
ki Socjalnej powo a  Centrum Partnerstwa Spo ecz-
nego „Dialog”, które dla realizacji swoich statuto-
wych zada  otrzyma o budynek przy ul. Limanow-
skiego 23 w Warszawie. W a cicielem budynku jest 
Skarb Pa stwa.

Zadaniem nowej jednostki organizacyjnej mia o by
tworzenie warunków mediacji i doradztwa w zapo-
bieganiu, agodzeniu i rozwi zywaniu konfliktów 
spo ecznych. Do 2009 r. CPS „Dialog” by o zak a-
dem bud etowym, od 2010 r., zgodnie z Zarz dze-
niem Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej Centrum 
sta o si  jednostk  bud etow , podleg  Ministrowi 
Pracy. 

Podstawowym zadaniem Centrum Partnerstwa Spo-
ecznego „Dialog” by o i jest tworzenie warunków 

s u cych mediacji i doradztwu w zapobieganiu, 
agodzeniu, rozwi zywaniu konfliktów spo ecznych,

a tak e wspieranie instytucji porozumienia spo ecz-
nego. Celem Centrum jest równie  kszta cenie oraz 
doskonalenie uczestników dialogu spo ecznego po-
przez organizowanie i prowadzenie dzia alno ci
szkoleniowej.

Wykonuj c dzia ania statutowe, w ca ym okresie 
swego istnienia, Centrum d y o do upowszechnia-

W Centrum odbywa o si  wiele spotka …W Centrum odbywa o si  wiele spotka …

Dyrektorzy 
Centrum Partnerstwa Spo ecznego „Dialog”
1. Franciszek Adamczyk 
2. Pawe  Gieorgica
3. Ewa Sharman
4. Barbara Kot-Doniec
5. Wojciech Misztal
6. Andrzej Górski
7. Lidia W glowska (p.o.)
8. El bieta Augustynowicz
9. Iwona Zakrzewska
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nia i pog biania idei szeroko rozumianego dialogu 
spo ecznego, wykonuj c mi dzy innymi prace ba-
dawczo-informacyjne, wydawnicze i publikacyjne. 
Przez wiele lat wydawa o kwartalnik „Dialog. Pismo 
Dialogu Spo ecznego”, a tak e biuletyny z analizami 
oraz materia ami pochodz cymi z organizowanych 
przez siebie konferencji. Publikacje te skierowane 
by y do rodowiska partnerów dialogu spo ecznego.
W ramach prowadzonej dzia alno ci w Centrum od-

Spotkanie liderów samorządowych – 14–15.10.2004 r.

bywa y si , do roku 2015 posiedzenia Trójstronnej 
Komisji do spraw Spo eczno-Gospodarczych oraz 
posiedzenia Trójstronnych Zespo ów Bran owych.
Odbywa y si  i nadal prowadzone s :
– szkolenia, konferencje, spotkania departamentów 

i biur Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Spo ecznej oraz wspó pracuj cych Ministerstw;

– szkolenia, konferencje, spotkania partnerów spo-
ecznych oraz klientów zewn trznych;

Wykres V. Ilość spotkań odbywających się w CPS „Dialog” w latach 2012–2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zebranych w CPS „Dialog”.
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– konferencje i debaty organizowane przez Cen-
trum.

Od pa dziernika 2015 r. CPS „Dialog” jest miejscem 
spotka  i posiedze  Rady Dialogu Spo ecznego, ze-
spo ów problemowych RDS oraz zespo ów bran o-
wych.

Uczestnicy dialogu spo ecznego organizowali w Cen-
trum konferencje, warsztaty oraz seminaria, a dzi -
ki bazie noclegowej oraz odpowiedniemu zapleczu 
technicznemu Centrum s u y o pomoc  przy orga-
nizacji spotka  pracodawców, pracobiorców oraz 
rz du. Tylko w latach 2003–2019 (do pa dzierni-
ka) w CPS „Dialog” zorganizowano 5 836 spotka ,
w których uczestniczy o 203 071 osób. 

Podczas swojej dwudziestopi cioletniej dzia al-
no ci, Centrum Partnerstwa Spo ecznego „Dialog” 
im. Andrzeja B czkowskiego, zorganizowa o wiele 
szkole  i konferencji z udzia em lub we wspó pracy
z organizacjami zwi zkowymi, firmami szkolenio-
wymi, jak równie  z wieloma urz dami administra-
cji pa stwowej. Centrum wspó pracowa o lub nadal 
kontynuuje wspó prac  z wieloma partnerami krajo-
wymi, mi dzy innymi takimi, jak: Business Centre 
Club, Forum Zwi zków Zawodowych, Fundacja 
Promocji Gmin Polskich, Instytut Bada  nad Go-
spodark  Rynkow , Konfederacja Lewiatan, Ogól-
nopolskie Porozumienie Zwi zków Zawodowych, 
NSZZ „Solidarno ”, Zwi zek Powiatów Polskich, 
Zwi zek Rzemios a Polskiego, organizacje pozarz -
dowe, samorz dy i administracja terenowa.

Wykres VI. Ilość osób uczestniczących w spotkaniach w CPS „Dialog” w latach 2012–2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zebranych w CPS „Dialog”.

8 726

10 272

12 204

8 248

12 327
12 737

10 600

8 897

2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 10.2019 r.



13

Nasze 25 lat. Srebrny jubileusz Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”

W ród partnerów zagranicznych Centrum nale y wy-
mieni : jednostki organizacyjne Mi dzynarodowej
Organizacji Pracy, jednostki organizacyjne United 
Nations Development Programme, Program Prywa-
tyzacyjny „Transform”, Fundacja Wspó pracy Pol-
sko-Niemieckiej, Fundacja Eberta, Fundacja Ade-
nauera, Dom Europejski w Lipsku, Fundacja Wspie-
rania Ma ej Przedsi biorczo ci w Kaliningradzie, 
Wile ski Inkubator Biznesu, Narodowa Rada Part-
nerstwa Spo ecznego przy Prezydencie Ukrainy.

Nale y bardzo mocno podkre li  w tym miejscu 
wci  rozwijaj c  si  wspó prac  Centrum z autory-
tetami w dziedzinie dialogu spo ecznego, polityki 
spo ecznej, czy szeroko poj tej ekonomii. Nie mo na
mówi  o promocji dialogu spo ecznego bez udzia u
instytucji dzia aj cych regionalnie, w tej dziedzinie 
Centrum stale rozszerza swoj  dzia alno , zapra-
szaj c do wspó pracy instytucje, stowarzyszenia, na-
ukowców, ekspertów i organizacje, zainteresowane 
tematyk  dialogu spo ecznego.

Posiedzenie Prezydium RDS – wrzesień 2019

Wykres VII. Podsumowanie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zebranych w CPS „Dialog”.

168

484

2417

posiedzenia Plenarne

Trójstronnej Komisji 

1994–2015 r.

wszystkie spotkania

Rady Dialogu Spo ecznego

2015–2019 r.

wszystkie spotkania 

odbywaj ce si

w Centrum Partnerstwa Spo ecznego

„Dialog" w latach 2012–2019
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Pierwotna idea Andrzeja B czkowskiego wype nia-
j c si  tre ci  przez dwa i pó  dziesi ciolecia, pozo-
staje nadal odkryt  kart . Jeste my jako Centrum 
otwarci na nowe propozycje, na nowe instytucjonalne 
i przede wszystkim obywatelskie inicjatywy s u ce
dialogowi spo ecznemu w Polsce. 

Andrzej B czkowski zosta  pochowany na warszaw-
skich Pow zkach. Prezydent RP odznaczy  go po miert-
nie Krzy em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za 
wybitne zas ugi w s u bie publicznej i pa stwowej.

Dialog, jakiemu Andrzej B czkowski po wi ci
najlepsze lata swojego ycia, cz sto by , jak wspo-

minali jego wspó pracownicy, „ czeniem wody 
i ognia”, jednak e w jego osobie, by  gwarancj
nader powa nego traktowania pracowniczych pro-
testów.

Po jego mierci, jego nast pcy wielokrotnie po-
dejmowali si  prowadzenia rozmów w duchu kul-
tury dialogu, skupienia i wzajemnego poszanowa-
nia, staraj c si  zapobiega  konfliktom, otwieraj c
si  na dialog, gotowi do zawierania porozumie .

Miejsce, które Andrzej B czkowski przeznaczy
dla ludzi dialogu, CPS „Dialog”, nosi z dum  jego 
imi .

Osobisty – i wolny od ambicji historyka dokumen-
tuj cego bieg wydarze  starannymi, archiwalnymi 
kwerendami – wgl d w „ ywe”, tj. takie, jakie zo-
sta y od o one w pami ci, losy Trójstronnej Komi-
sji mo e prowadzi  kilkoma cie kami. Mo na
mianowicie uzna , e by a ona „wynalazkiem” Jac-
ka Kuronia usi uj cego wbudowa  w instytucjo-
nalne ramy spo eczne napi cia pierwszych lat 
transformacji. Mo na te  utrzymywa , e by  to 

Posiedzenie inauguracyjne Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych w dniu 23 listopada 2001 r.

instytucjonalny implant z krajów Europy Zachod-
niej, na przyk ad, z Francji czy z Niemiec, a zatem 
z krajów, na które ogl dali my si  wówczas budu-
j c pracowicie zr by nowego adu spo eczno-go-
spodarczego. Równie dobrze, pami taj c o zwi z-
kowych korzeniach polskich przemian, mo na
my le  o tym, e Trójstronna Komisja mia a s u y
przek adaniu interesów zwi zkowych na interesy 
polityczne lub, mówi c bardziej brutalnie, stwo-

K.W. Frieske – Dialog spo eczny i „kultura dialogu”
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rzy  zwi zkom mo liwo ci pilnowania mniej czy 
bardziej sprawiedliwego – cokolwiek s ówko to 
mog oby tu oznacza  – rozk adania kosztów zmian 
gospodarczych. To zaledwie trzy, spo ród przy-
najmniej kilku innych kierunków my lenia pojawia-
j cych si  w pierwszej po owie lat ‘90 i zapewne 
aden z nich – z osobna (co akurat w tym przypadku 

wydaje si  wa ne) – nie pozwala na zrozumienie 
dynamiki tamtych czasów. Ale, na tym nie koniec 
k opotów. 

Otó , patrz c na tamten czas z perspektywy kolej-
nych lat i zastanawiaj c si  nad ród ami naszych 
wspólnych sukcesów i pora ek umia bym zapew-
ne zbudowa  obszern  argumentacj , wedle której 
warto szuka  ich g biej. Mianowicie, warto mo e
przypomnie  i zastosowa  do naszego my lenia,
o czym poucza nieustannie prof. Marcin Król wte-
dy, gdy przypomina, sk din d bardzo trafnie, e
wyj ciowym warunkiem dobrego funkcjonowa-
nia instytucji demokratycznych jest ich osadzenie 
w demokratycznej kulturze, a zatem, w szacunku 
dla ludzkiej podmiotowo ci, sprzyjaniu rozmaitym 
formom obywatelskiego zaanga owania, a te  – 
mo e przede wszystkim – nieustannej trosce o to, 
aby demokratyczne procedury s u y y celom, które 
chce si  przy ich pomocy realizowa , nie za  pro-
ceduralnej grze z celami tymi sprzecznej: wszak 
mówi si  cz sto o tym, e najgorsz  form  tyranii 
s  rz dy ludzi sprawowane przy pomocy prawa. To 

akurat mam za warunek zgo a kluczowy nie tylko 
ze wzgl dów teoretycznych, a to dlatego, e – si -
gaj c w g b pami ci – przypominam sobie cynicz-
ny u mieszek urz dnika, który, uzasadniaj c kolej-
n  odmow  wydania paszportu poinformowa  mnie 
o swoim znawstwie rzymskich paremii mówi c
dura lex, sed lex.

Maj c na uwadze te wzgl dy warto powiedzie , e
dialog spo eczny i s u ce temu dialogowi instytu-
cje b d  funkcjonowa y dobrze, tj. w sposób zgod-
ny z wpisanymi w nie ideami tylko wtedy i tylko 
w takiej mierze, w jakiej wpisz  si  one w szersz
kultur  dialogu, a zatem w kultur  s u c  porozu-
mieniu i co wa niejsze, w kultur , w której zwyk a
przyzwoito  zakazuje eksploatowania jego stro-
nom formalnych cz ci owego porozumienia – je li
zatem popadaj  one w sprzeczno  z jego „du-
chem”. Otó , je li w ten sposób pomy li si  o pod-
glebiu dialogu spo ecznego i o Trójstronnej Ko-
misji, to nietrudno zauwa y , e towarzysz ce mu 
idee by y analizowane i dyskutowane do  szeroko 
w mrocznych czasach lat ‘80 ubieg ego wieku, 
a wi c przynajmniej na dziesi  lat przed jej po-
wstaniem. Tu akurat przychodz  mi do g owy
ksi ki, dzisiaj ju  chyba zapomniane, a w ka dym
razie rzadko przywo ywane. Pami tam zaintereso-
wanie, jakie wzbudzi y niegdy  prace Jaros awa Rud-
nia skiego, który usi owa  zastosowa  prakseolo-
giczn  aparatur  poj ciow  do analizy konfliktu 
i jego nacisk na ide  „walki niezbrojnej”. Pami -
tam te  wydan  w ko cu lat ‘70 w Pary u ksi k
A. Grzegorczyka Filozofia czasu próby i warunki, 
w jakich usprawiedliwione wydawa o si  szuka-
nie kompromisu. Dla tych powodów sk onny je-
stem s dzi , e nie nale y redukowa  okoliczno ci
sprzyjaj cych powstaniu Trójstronnej Komisji do 
pragmatycznych reakcji na wyzwania, jakie nios y
ze sob  pierwsze lata transformacji. Zgo a przeciw-
nie, chcia bym akcentowa  to, wpisywa a si  ona 
w zeitgeist tamtych lat, e wyros a ona z kultury 
dialogu, w któr  wbudowany jest stanowczy za-
kaz instrumentalizacji kompromisu. O tym jestem 
przekonany, natomiast wcale nie jestem pewny 
tego, czy bieg czasu nie sk ania nas do zapominania 
o tym zakazie.

Konferencja „Rozmowy z Europą – ku wspólnej przyszłości” 
zorganizowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej oraz Centrum Partnerstwa Społecznego im. 
Andrzeja Bączkowskiego z udziałem  Głównego 

Negocjatora – ministra Jana Kułakowskiego, 
w dniu 28 czerwca 2001 r.
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Piotr Duda, Przewodnicz cy NSZZ „Solidarno ”

25 lat to d ugi czas. CPS “Dialog” widzia o wiele. Trudne negocjacje, istotne porozumienia, z o  i za-
dowolenie, negocjacje za zamkni tymi drzwiami i b yski fleszy. Pe ne spektrum, bo i taki jest dialog. 
Trudny i nieprzewidywalny, ale mo e prowadzi  do wietnych rezultatów. Ciesz  si , e jest takie miejsce 
jak CPS “Dialog”. Dzi kuj  wszystkim, którzy tam pracuj  i pomagaj  nam ka dego dnia prowadzi
rozmowy. ycz  dalszych sukcesów.

Prof. Juliusz Gardawski – Szko a G ówna Handlowa w Warszawie

Kszta towanie kultury dialogu i kompromisu, zw aszcza w sytuacji, gdy przez dekady nie rozwijano 
w naszym kraju takiej kultury, natomiast zarz dzano yciem spo ecznym metod  nakazow , hierar-
chiczn , to zadanie niezwykle trudne. Wymaga ono zaanga owania wielu osób, przyjmuj cych d ug
perspektyw  czasow  i gotowych po wi ca  nie tylko czas i energi , ale tak e zaanga owanych moral-
nie w kultywowanie odpowiednich warto ci. Centrum Partnerstwa Spo ecznego „Dialog” im. Andrze-
ja B czkowskiego sta o si  takim w a nie miejscem o specyficznym genius loci, sprzyjaj cym rozwija-
niu ró nych form dialogu, przede wszystkim dialogu spo ecznego, ale tak e obywatelskiego. Zal ek
zaszczepiony przez nieod a owanego Andrzeja B czkowskiego przeniós  si , szcz liwie, na klimat 
Centrum Partnerstwa Spo ecznego. Pisz c o klimacie mam na my li zarówno grono przyjaznych 
i kompetentnych osób z Pani  Dyrektor Iwon  Zakrzewsk  na czele, jak i sam budynek, którego mury 
s wiadkiem najnowszej historii dialogu w Polsce. W trakcie mojej wieloletniej pracy obserwatora 
dialogu spo ecznego w Polsce zawsze by em przez Dyrektor i zespó  jej wspó pracowników przyjmo-
wany bardzo yczliwie i zawsze te  mog em liczy  na ich pomoc. T  obserwacj  mog  rozszerzy  – taka 
w a nie opinia jest rozpowszechniona w ród uczestników dialogu, z którymi mia em w przesz o ci
i mam obecnie kontakt. Pozostaje mi yczy  wielu kolejnych dziesi cioleci wspierania przez ten 
O rodek i jej pracowników polskiego dialogu w jego spo ecznej i obywatelskiej ods onach.

Mówi  o nas…Mówi  o nas…
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Henryk Nakonieczny, Cz onek Prezydium KK NSZZ „Solidarno ”

Z dialogiem spo ecznym jestem zwi zany od samego pocz tku wolnej Polski. Pami tam pierwsze 
negocjacje. Pocz tkowo dwu, a pó niej trójstronne. Tworzenie podwalin instytucjonalnego dialogu 
spo ecznego. Komisj  Trójstronn , a potem Trójstronn  Komisji ds. Spo eczno-Gospodarczych i jej 
dalsze perypetie. Bra em tak e udzia  w powstawaniu Rady Dialogu Spo ecznego. CPS „Dialog”, 
w mojej wiadomo ci zawsze by  jego cz ci . Dla ka dej osoby zwi zanej z dialogiem spo ecz-
nym to miejsce szczególne. W nim sp dzi em spory kawa ek ycia. Dla mnie osobi cie, ma nie tylko 
sentymentalne znaczenie. Jest realne.

Dorota Gardias, Przewodnicz ca Forum Zwi zków Zawodowych

Przewodnictwo Forum Zwi zków Zawodowych w Radzie Dialogu Spo ecznego dobieg o ko ca. Ponadto, 
w tym roku obchodzimy 25-lecie istnienia CPS „Dialog” – domu partnerów spo ecznych. Centrum Part-
nerstwa Spo ecznego to wyj tkowa przestrze  dla wszystkich, którzy w ostatnim wier wieczu walczyli 
o prawa pracownicze, godno , równo , a tak e woln  gospodark  czy sprawiedliwy system emerytal-
ny. Ka dy, podkre lam, ka dy bez wyj tku, kto uczestniczy  w pracach Trójstronnej Komisji czy Rady 
Dialogu Spo ecznego zas uguje na podzi kowania i swoje miejsce w historii tego wyj tkowego miejsca. 
Mam wi c przynajmniej dwa powody, aby podzieli  si  z Pa stwem wa nym dla mnie do wiadczeniem.
Mam nadziej , e oka e si  ono przydatne i zainspiruje pozosta ych do pewnych zmian, które w niew t-
pliwy sposób u atwi yby osi ganie kompromisów. 

Rad  Dialogu Spo ecznego tworz  ludzie, nie ustawy. W idealnym wiecie, zamieszka ym przez idealnych 
ludzi tre  takiego aktu mo na by oby skróci  do zaledwie kilkunastu zda . Umówiliby my si  co do kwe-
stii czysto technicznych, fundamentalnych. Pozosta ych elementów nie musieliby my regulowa  ustawo-
wo. Wystarczy oby zaufanie, wiara w to, e siedz cy na przeciwko nas przedstawiciele innej strony czy 
organizacji, pomimo ró nicy interesów, s  dobrymi lud mi, o czystych intencjach. Przecie  s  sprawy, 
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jak chocia by ta dotycz ca potrzeby uczestnictwa RDS w procesie konsultacyjnym je li chodzi o projekty 
poselskie, które le  w interesie nas wszystkich. 

Jeste my ró nymi lud mi, komunikujemy si  z otoczeniem w odmienny sposób. Poszukuj c konsen-
susu powinni my wi ksz  wag  przyk ada  do tego, e czasem chodzi o co  wi cej ni  uzyskanie 
przewagi. Zdarzaj  si  sytuacje, w których emocje przys aniaj  nam nie tylko rozs dek, zdrowy 
ogl d sytuacji, a przede wszystkim ustawiaj  nas z zasady w pozycji konfrontacyjnej. Ka dy z nas ma 
swoje sympatie i antypatie – tego nie da si  zmieni . Zach cam jednak do tego, aby w wi kszym
stopniu s ucha , w mniejszym narzuca  swoje racje. Rada Dialogu Spo ecznego ma s u y  pol-
skiemu spo ecze stwu – reprezentowa  jego z o one interesy, aspiracje i potrzeby. Na o ona na nas 
odpowiedzialno  wymaga nieustannego d enia do obni ania temperatury sporu, zasypywania 
podzia ów, zbli ania do siebie poszczególnych grup. To oczywiste, e popieramy inne partie i stron-
nictwa, chodzimy na inne marsze, si gamy po informacje ró nych od siebie mediów. Warto, aby my
przechodz c przez próg RDS te oczywiste ró nice zostawiali za sob . Nie zapominajmy o kulturze 
j zyka, nie musimy mie  zawsze ostatniego s owa.

Kontynuuj c – nie jeste my dla siebie wrogami. Jak cz sto zdarza nam si  stwierdzi , e Rada Dia-
logu Spo ecznego nie spe nia oczekiwa ? Ona mia a i b dzie mie  wady, poniewa  my je mamy. 
Z jednej strony to dosy  trywialne stwierdzenie, a jednak z trudem przychodzi nam autorefleksja, 
pytanie – co mog  zrobi  ja, moja organizacja, aby ta instytucja lepiej, sprawniej funkcjonowa a?
Szukamy winnych po drugiej stronie sto u. Obwiniamy si  nawzajem, tracimy czas na udowadnianie 
sobie wad i u omno ci lub co gorsza, z ych intencji. Kiedy ostatecznie znajdziemy si  w momencie 
impasu stwierdzamy, e ustawa nie dzia a jak nale y. Zg aszanie potrzeby jej nowelizacji sta o si
naszym nowym liberum veto. 
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Rada Dialogu Spo ecznego otrzyma a w tym roku Wektor Nadziei. Przyznana przez Pracodawców 
RP nagroda to nie tylko ogromne wyró nienie, ale przede wszystkim sygna , e oczekuje si  od nas 
wi cej ni  nam si  wydaje. Nadzieja bowiem jest nieod cznym elementem trójstronnego dialogu 
spo ecznego. Musimy mie  nadziej , e na ko cu ka dej dyskusji czeka nas pozytywny fina  – po-
rozumienie, kompromis, zgoda. Kilka tygodni obchodzili my Narodowe wi to Niepodleg o ci.
W sercach naszych przodków nadzieja na w asn  Ojczyzn  tli a si  przez ponad wiek i to w a nie
ona nap dza a nas do walki, ale równie  do dzia ania ponad wszelkimi podzia ami.

Pami tajmy o tym do wiadczeniu. Przecie  nic nie jest dane raz na zawsze. 

Edyta Doboszy ska, Dyrektor Generalna Zwi zku Rzemios a Polskiego

W ró nych rolach i z ró nymi zadaniami bywa am w minionych latach w CPS „Dialog”. Pierwsze, 
ale nadal bardzo ywe i ciep e wspomnienia, si gaj  lat 2002–2003, kiedy w ramach projektu Phare 
2000 Dialog Spo eczny, realizowanego przez polskie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki 
Spo ecznej i partnerów spo ecznych w ramach umowy twinningowej z Ministerstwem Pracy Danii, 
regularnie zacz am bywa  w murach Centrum – jako przedstawiciel Zwi zku Rzemios a Polskiego. 
Celem projektu by o wzmocnienie mechanizmów dialogu spo ecznego oraz przygotowanie partne-
rów spo ecznych do aktywnego uczestnictwa w dialogu spo ecznym. W praktyce zrealizowano szereg 
spotka  po wi conych modelowi dialogu spo ecznego w Polsce, w tym bran owego, przygotowa-
no grup  trenerów dialogu spo ecznego, którzy nast pnie przeszkolili dziesi tki przedstawicieli 
partnerów spo ecznych ze szczebla regionalnego oraz zasilili grono mediatorów z listy ministra 
w a ciwego do spraw pracy; utworzono tak e Okr g y Stó  Dialogu Spo ecznego na rzecz Inte-
gracji Europejskiej, który przygotowa  podwaliny do aktywno ci polskich partnerów spo ecznych
w ramach europejskiego dialogu spo ecznego. Mia am przywilej uczestniczy  we wszystkich tych 
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inicjatywach, obserwuj c wy anianie si  najcenniejszej z perspektywy czasu warto ci tego projektu 
– postawy wzajemnego poszanowania dla interesów, pogl dów i specyfiki poszczególnych organi-
zacji partnerów spo ecznych oraz umiej tno ci dyskusji, prowadzenia twórczego dyskursu i do-
chodzenia do wspólnych stanowisk. Procentowa o to przez wiele kolejnych lat. Wspó uczestnika-
mi wydarze  projektowych, niezast pionymi organizatorami, ale tak e cichymi niezast pionymi
agentami zmian byli pracownicy CPS „Dialog”. I to si  nie zmieni o do dzi  – przez kolejne lata 
dojrzewania dialogu spo ecznego w Polsce. Centrum sta o si  filarem organizacyjnym dialogu 
i oby tak pozosta o na kolejne dwudziestopi ciolecia. Wa ne jednak, aby pami ta , e Centrum Part-
nerstwa Spo ecznego „Dialog” to nie tylko mury i infrastruktura, to miejsce gdzie powinny by
wypracowywane rozwi zania systemowe, zapobiegaj ce konfliktom spo ecznym i sprzyjaj ce roz-
wojowi naszego kraju, jak równie  konkretne propozycje rozwi za  bie cych problemów. ycz
nam wszystkim atmosfery autentycznej wspó pracy, zapa u, umiej tno ci s uchania siebie nawzajem, 
woli poszukiwania rozwi za  kompromisowych i niezachwianej pewno ci, e warto piel gnowa
i rozwija  dialog spo eczny we wszystkich jego formach – tego wszystkiego, czego do wiadczy-
li my dzi ki temu historycznemu ju  projektowi. CPS „Dialog” ma w tym równie  wa n  rol  do 
odegrania.

Prof. Jerzy Wratny

Mieszkam na Ursynowie, na skarpie wilanowskiej, w rejonie SGGW i wi tyni Opatrzno ci – to do 
Centrum Partnerstwa Spo ecznego zaledwie kilka przystanków autobusem linii 148. Oczywi cie nie 
z tego powodu bywa em tam cz stym go ciem. Decydowa a nie blisko  miejsca, ale blisko , e si
tak wyra , ideowa: zainteresowa , pogl dów, przekona .
Budynek na Limanowskiego znam na wylot. Móg bym si  tam porusza  z opask  na oczach. Z rów-
nym sentymentem wspominam tak e zreszt  G ówn  Bibliotek  Pracy i Zabezpieczenia Spo ecznego,
która dzieli pomieszczenia tego samego budynku i pozostaje z Centrum w duchowej symbiozie. 
W Centrum go ci em wielekro  przy okazji rozmaitych uroczysto ci zwi zanych na przyk ad z wr -

Źródło: dzięki uprzejmości pana M. Osucha. 
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czaniem nagród przyznawanych w organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw 
Socjalnych konkursie na najlepsze prace doktorskie i magisterskie z zakresu nauk 
uprawianych w Instytucie i polityk administrowanych przez resort pracy. By em s u-
chaczem wielu konferencji, wyst powa em jako ekspert w dyskusjach plenarnych 
i panelowych. Jednej rzeczy a uj  – z niezrozumia ych dla mnie wzgl dów zaprze-
stano wydawania kwartalnika „Dialog”, który ukazywa  si  pod auspicjami CPS. 
By o to po yteczne czasopismo, do którego ch tnie pisywa em. Mo e przy okazji 
obecnego Jubileuszu porozmawiamy o jego restytucji?

Mateusz Szyma ski, Sekretarz Rady Dialogu Spo ecznego, NSZZ „Solidarno ”

CPS „Dialog” jest instytucj , która dla mnie jest synonimem otwarto ci. Otwarto ci na 
pomys y, pogl dy i wspó prac . Niewiele jest takich miejsc, gdzie nigdy nie spotkamy si
z odmow  pomocy. To zas uga osób, które tam pracuj . Dzi ki nim do CPS zawsze chce 
si  powraca .

Dr Jan Czarzasty, Szko a G ówna Handlowa w Warszawie

CPS „Dialog” jest dla mnie instytucj , miejscem i lud mi. Instytucj  zas u on  i potrzeb-
n . Miejscem – o szczególnym charakterze, niby troch  na uboczu, w którym jednak regu-
larnie dziej  si  wa ne i ciekawe rzeczy. Lud mi – bo to dzi ki nim i jako instytucja, i jako 
miejsce – yje. Zawsze z przyjemno ci  udaj  si  do CPS, mam mnóstwo zwi zanych
z nim mi ych wspomnie : konferencje, w których bra em udzia  jako prelegent, dyskutant 
czy po prostu go , dyskusje, czy spotkania rady naukowej, niestety ju  nieistniej cego
kwartalnika „Dialog”. 

Micha  Kuszyk

Moje uczestnictwo w przedsi wzi ciach wynikaj cych z zakresu dzia a  CPS „Dialog” 
„w tworzeniu warunków s u cych mediacji i doradztwu w zapobieganiu, agodzeniu
i rozwi zywaniu konfliktów spo ecznych oraz wspieraniu instytucji porozumienia 
spo ecznego” pragn  podsumowa  bardzo osobistymi konkluzjami.

Pracownicy CPS „Dialog” to wyj tkowy zespó , prezentuj cy model – przyk ad do-
brych praktyk. Na ladowanie zachowa  przez uczestników debat i szkole  jest jedn
z bardzo interesuj cych i skutecznych form spo ecznego uczenia.

To niezwyk e skupienie pracowników na profesjonalnym zaspakajaniu potrzeb uczest-
ników debat i szkole , przy ciep ym, dyskretnym zarz dzaniu przez Pani  Dyrektor 
Iwon  Zakrzewsk , tworzy niepowtarzaln  synergi . Synergi  której rezultatem jest 
wiarygodno  dzia a  CPS „Dialog”.

W przedsi wzi ciach CPS „Dialog” uczestnicz  znacz cy przedstawiciele wielu ro-
dowisk, pracowników, pracodawców, polityków, ekspertów. Wiedza z tych do wiad-
cze  w moim przekonaniu nakazuje na sprawy gospodarcze i zarz dzanie Pa stwem
patrze  z perspektywy holistycznej. 

W ramach debat i mediacji z pewno ci  doskonalone s  umys y komunikacyjne Pola-
ków. Zró nicowanie i wielokulturowe bogactwo, przy zachowaniu tolerancji i wza-
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jemnego szacunku, stanowi powa ny impuls dla rozwoju gospodarczego, innowacyjno ci i obni enia
konfliktów spo ecznych.

Warto ci , której przeceni  nie wolno, by y równie , s  i b d  zwyczajne rozmowy i kontakty nie-
formalne.

Prof. Jacek M cina, Uniwersytet Warszawski

25 lat rozwoju Centrum Partnerstwa Spo ecznego „Dialog” to dobry przyczynek do spojrzenia na 
rozwój dialogu spo ecznego w Polsce. CPS „Dialog” od pocz tku by o miejscem wspierania rozwoju 
dialogu spo ecznego, a obecnie to nie tylko siedziba Rady Dialogu Spo ecznego, ale tak e najwa niej-
sze na mapie Polski miejsce, gdzie prowadzi si  nawet najtrudniejsze negocjacje, gdzie rozwi zuje si
realne problemy w relacjach zbiorowych. Ju  samo to, e niemal ka dy Polak wys uchuje od czasu do 
czasu informacji z CPS „Dialog” o szansach na rozwi zanie wa nych kryzysów wiadczy o znaczeniu 
tej instytucji. 

Ale na szcz cie CPS „Dialog” to nie tylko adres, ale przede wszystkim miejsce spotka , szkole , roz-
mów, wreszcie miejsce otwarte na inne rodowiska, nie tylko partnerów spo ecznych, polityków i admi-
nistracji, ale tak e praktyków ycia spo ecznego i gospodarczego, przedstawicieli NGO-ów, naukow-
ców. Tak tworzy si  wokó  tej instytucji kapita  spo eczny, tak potrzebny do tego, aby dialog móg
si  rozwija , mimo przeciwno ci.

Tak wspania ego rozwoju na kolejne 100 lat dzia alno ci dla CPS „Dialog”, Dyrekcji i Pracowników 
oraz wszystkich, którzy czerpi  z tego miejsca, przyczyniaj c si  do rozwoju dialogu spo ecznego
w naszym kraju.

Prof. Andrzej Zyba a, Szko a G ówna Handlowa w Warszawie

Centrum Partnerstwa Spo ecznego „Dialog” im. Andrzeja B czkowskiego by o dla mnie wyma-
rzonym miejscem pracy. Dialog – jako dojrza e porozumiewanie si  – zawsze wydawa  mi si
najwa niejszy jako sposób na zrozumienie wiata, siebie, a tak e na zbudowanie lepszej Polski. 
Uczestniczy em w planowaniu i wykonaniu kilku projektów badawczych i promuj cych dialog. 
Kierowa em kwartalnikiem „Dialog”. Zawsze mo na zrobi  wi cej.

Prof. Kazimierz W. Frieske, Akademia Pedagogiki Specjalnej

Cokolwiek powie si  o warszawskim Centrum Partnerstwa Spo ecznego „Dialog”, niewiele chyba 
mo na mie  w tpliwo ci w kwestii tezy mówi cej, e jest to miejsce z charakterystyczn  dla 
siebie dynamik . W jakim  stopniu jest ona wyznaczona kolejnymi, instytucjonalnymi metamorfoza-
mi Trójstronnej Komisji, przekszta conej  z biegiem czasu w Rad  Dialogu Spo ecznego, ale nie jest 
wykluczone, e to, co si  za nimi kryje najlepiej opisuj  dwie podstawowe idee, tj. idea negocjacji 
i idea dialogu. Wi c, tocz  si  w Centrum mniej czy bardziej z o one negocjacje pomi dzy partne-
rami stosunków pracy, zawierane s  rozmaite sojusze, najcz ciej zreszt  wielce p ynne, szuka si
w nich ró nych kompromisów – bo taka przecie  jest natura negocjacji – i zwykle udaje si  utrzy-
mywa  oczywiste ró nice w rozs dnych – chcia oby si  powiedzie  – cywilizowanych granicach. 
Sztuka negocjacji to poszukiwanie rozwi za , które nios  ze sob  rezultaty, mo e nie najlepsze z tego 
czy innego punktu widzenia, ale mo liwe do przyj cia. Tak w a nie mo na by oby zrozumie , zg o-
szon  niegdy  przez C. Croucha, ide  „uogólnionej wymiany politycznej”. Jedn  z jej zalet jest to 
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m.in., e demonstruje ona to, jak bardzo – dzi ki instytucjom takim, jak Centrum – nasz system poli-
tyczny jest odleg y od autorytaryzmu. 

Ale, nie jest wykluczone, e – m.in. na podstawie wieloletnich, aczkolwiek niesystematycznych 
obserwacji dyskusji prowadzonych w Trójstronnej Komisji – mo na chyba utrzymywa , e to, co si
w toku tych dyskusji dzieje, coraz bardziej staje si  dialogiem w a nie. Ten ró ni si  od negocjacji 
tym, e – w zgodzie z ideami demokracji deliberatywnej czy „dyskursywnej” – koncentruje si  nie 
tyle na poszukiwaniu jakiego  kompromisu, ile na rozmowie, w której strony prezentuj  racjonal-
ne argumenty i usi uj  si  nawzajem przekonywa  do swoich racji. Czasem si  to udaje i – je li si
tak dzieje – to jest to chyba konsekwencja pokoleniowej zmiany: rozmawiaj  ze sob  ludzie, którym 
w stosunkowo niewielkim stopniu ci y historia – sk din d warta pami tania – ale historia orga-
nizowana przez konflikty z lat ’80 ubieg ego wieku i towarzysz ce jej frazeologiczne manipula-
cje. Wystarczy przypomnie  sobie, na przyk ad to, e robotnicze roszczenia, wyra one w s ynnych
21 postulatach strajkuj cych robotników, proklamowane niegdy  jako robotnicze „prawa mini-
malne” po dziesi ciu latach zacz y by  traktowane jako residua „sowieckiej mentalno ci”. Je li
rzeczywi cie si  tak dzieje, to jest to jako ciowa zmiana warta docenienia i wystarczaj cy powód, 
dla którego nazwa Centrum na Limanowskiego nabiera zgo a nowego sensu. 

Irena Dryll, dziennikarka

Centrum Partnerstwa Spo ecznego „Dialog” w Warszawie przy ul. Limanowskiego to miejsce ma-
giczne. Tu  po wej ciu na spotkanie czy konferencj  czujemy si  wa ni i oczekiwani – wita nas Pani 
Dyrektor Iwona Zakrzewska i jej u miechni te wspó pracownice. A po zako czeniu obrad, niezale -
nie od ich skutków, czujemy si  – jak mówi  patron tego miejsca – bli si sobie. Andrzej B czkowski,
bo o nim tu mowa, wspó twórca CPS „Dialog”, dzia acz „Solidarno ci”, a po 1989 r. wiceminister 
pracy w sze ciu gabinetach i minister pracy w 1996 r., w wywiadzie dla „ ycia Gospodarczego” 
z tego  roku (który przeprowadzi am), mówi : „Je li nawet do uzgodnie  nie dochodzi, to najcz ciej
w toku dyskusji dochodzi do zbli enia stanowisk”. 
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I jest to ju  na tyle istotna warto , e op aca si  usi  przy stole i porozmawia , i pok óci  si ,
i co  wyja ni . Rozchodzimy si  bli si sobie. W kilkunastu zespo ach i podzespo ach programowych 
Rady Dialogu Spo ecznego, i tylu  zespo ach bran owych tocz  si  niemal dzie  w dzie  debaty ro-
bocze na najró niejsze tematy, od p acy minimalnej, edukacji, hutnictwa czy mundurówki, poprzez 
transplantacj  i sk adki na ZUS, a  do programu „Wis a” i rakiet Patriot oraz importu w gla. cie-
raj  si  opinie i postulaty tak ró ne, jak ró ne s  zg aszaj ce je strony: zwi zkowa, pracodawców 
czy rz du. S ycha  g osy „warszawki” i g bokiej prowincji bo, krótko mówi c, tu w CPS s ycha
Polsk . Przyje d aj  ludzie z najodleglejszych terenów i mówi , co my l  – ministrowi x czy y, dy-
rektorom i tym „warszawskim urz dasom”. „Góra” s ucha „do u”, i odwrotnie. Ten g os „szarego 
cz owieka z prowincji”, jak ironizuj  zwi zkowcy, staje si  cz ci  sta ego mechanizmu dialogu 
i szans  na zwi kszenie przyzwolenia dla trudnych rozwi za  i reform. Zderzenia pogl dów i po-
staw, emocji i zimnej kalkulacji, wiedzy i ignorancji, sympatii i niech ci to pasjonuj cy obraz pt. 
„A to Polska w a nie…”. W tym tyglu rodz  si  cz sto najlepsze rozwi zania trudnych spraw i po-
prawki do paragrafów dziesi tek projektów konsultowanych ustaw. Nierzadko ca a para idzie 
w gwizdek, bo ustawodawca nie bierze ich pod uwag , a trójstronny dialog spo eczny nie zyska
jeszcze w Polsce – w przeciwie stwie do rozwini tych krajów Europy Zachodniej – nale nej rangi. 
Jego znaczenie jednak ro nie w a nie dzi ki istnieniu CPS i atmosferze tego miejsca towarzysz cej
zarówno codziennej pracy, jak i rozmowom ostatniej szansy, dotycz cym np. konfliktów w LOT-cie, 
strajku lekarzy rezydentów czy ostatnio strajku nauczycieli. 

Lansowana w CPS dewiza trójstronnego dialogu: ust pi , aby zyska , wspó praca i kompromis, 
a nie konfrontacja coraz cz ciej zyskuje uznanie u skonfliktowanych stron, buduje relacje mi dzy
rz dem a stron  spo eczn , wyznacza standardy nowoczesnego i partnerskiego dialogu. Brzmi to 
górnolotnie, ale taka jest obserwowana przeze mnie od lat rola CPS, która przebija si  do wia-
domo ci partnerów spo ecznych, a tak e strony rz dowej. Atmosfer  rozlu nia kawa i herbata, 

Żródło: dzięki uprzejmości pana M. Osucha



25

Nasze 25 lat. Srebrny jubileusz Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”

ciasteczka, w okresie Bo ego Narodzenia – choinka czy jajeczko w czasie wi t Wielkanocnych. 
Jak powtarza  zmar y niestety 23 lata temu patron tej instytucji, którego wielki portret wisi w g ów-
nej sali debat: „Trzeba rozmawia , zanim spór przerodzi si  w strajk, g odówk  czy zadym  przed 
Urz dem Rady Ministrów. Jak si  szanuje mechanizmy demokracji, trzeba rozmawia  nawet z prze-
ciwnikiem politycznym, nawet z nielubianym rz dem. Konflikty i protesty nie s u  krajowi”. Takie 
rozmowy tocz  si  tu, w CPS „Dialog” ka dego dnia.

Dr Piotr Ostrowski, Wiceprzewodnicz cy OPZZ

Powstanie Centrum Partnerstwa Spo ecznego „Dialog” w 1994 r. nierozerwalnie zwi zane jest 
z pojawieniem si  w dynamicznej i skompilowanej polskiej rzeczywisto ci wczesnych lat transforma-
cyjnych nowej instytucji dialogu spo ecznego jak  by a Trójstronna Komisja ds. Spo eczno-Gospo-
darczych. Wielu – zarówno z Komisj  jaki i z Centrum – wi za o od pocz tku du e nadzieje. Z racji 
wieku nie mog em by  oczywi cie naocznym obserwatorem tamtych wydarze . Po raz pierwszy po-
jawi em si  w CPS „Dialog” w 2001 r. na zaproszenie profesora Juliusza Gardawskiego, który 
ko czy  swoj  ksi k  „Zwi zki zawodowe na rozdro u”, b d c  wynikiem jego analiz dotycz cych
kondycji zwi zków zawodowych na pocz tku XXI wieku, analiz – dodam – do  optymistycznych. 
CPS „Dialog” od pocz tku by  zatem dla mnie miejscem dla prezentacji racji, punktu widzenia 
i argumentów zwi zków zawodowych. Nie zawsze by em zadowolony z przebiegu dwu- i trójstron-
nych rozmów i dyskusji; cz sto – podobnie jak ca e rodowisko zwi zkowe – krytykowa em ich 
ja owo  i brak spektakularnych efektów. Te ostatnie jednak mia y miejsce, cho  w zdecydowa-
nie wi kszym stopniu na poziomie dwustronnym – mi dzy zwi zkami zawodowymi a organizacjami 
pracodawców. Z pewno ci  przyczyni  si  do tego klimat dialogu i wspó pracy obecny w Centrum 
Partnerstwa Spo ecznego „Dialog”.
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Prof. Bo ena Balcerzak-Paradowska

Centrum Partnerstwa Spo ecznego „Dialog” dzia a na rzecz promocji dialogu spo ecznego jako 
podstawowego sposobu budowania relacji spo ecznych. Jest miejscem wymiany my li, przedsta-
wiania ró nych punktów widzenia partnerów spo ecznych, wzbogacanych wiedz  ekspertów 
i przedstawicieli nauki, miejscem wypracowywani kompromisów i dochodzenia do wspólnych sta-
nowisk.

Ró ne formy dzia ania w zakresie poszerzania i upowszechniania wiedzy z zakresu problemów 
pracy i polityki spo ecznej podejmowane przez CPS „Dialog” w znacz cy sposób przyczyniaj  si
do rozwoju nauki i praktyki w tych dziedzinach, do wdra ania dorobku naukowego do praktyki.

Z ca ym przekonaniem popar am wniosek o nadanie Centrum Partnerstwa Spo ecznego „Dialog” 
im. Andrzeja B czkowskiego Medalu im. Wac awa Szuberta.

Prof. Marek Pliszkiewicz, Wy sza Szko a Humanitas w Sosnowcu

Centrum Partnerstwa Spo ecznego „Dialog” kojarzy mi si  z dobrze poj tym dialogiem spo ecznym
tzn. dialogiem pomi dzy przedstawicielami pracowników a pracodawcami. Celowo nie w czam
do tego przedstawicieli rz du. Prawne poj cie dialogu spo ecznego dotyczy pewnych relacji, które 
istnia y odk d istnia o prawo pracy, ale zosta o ono prawnie uregulowane dopiero w prawie 
europejskim w roku 1986 kiedy dokonano nowelizacji Traktatu z 1957 r. z Rzymu o Europej-
skiej Wspólnocie Gospodarczej. Traktat, którym ta zmiana zosta a dokonana zosta  nazwany Jed-
nolitym Aktem Europejskim. Nazwa ta mo e myli , ale pocz tkowo by y dwa projekty potem je 
po czono w jeden dlatego ten akt prawny nazwano Jednolitym Aktem Europejskim. Zosta  tam 
wprowadzony nowy przepis Art. 118 b Jednolitego Aktu Europejskiego, zgodnie z którym „Komisja 
podejmuje starania maj ce na celu rozwój dialogu mi dzy partnerami spo ecznymi na poziomie 
europejskim, co mog oby, je li takie by oby pragnienie obu stron, prowadzi  do nawi zania stosun-
ków umownych”. 

Równie  obecnie obowi zuj cy Art. 154 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przewiduje, 
e „Komisja ma zadanie popierania konsultacji mi dzy partnerami spo ecznymi na poziomie Unii 

i podejmuje wszelkie w a ciwe rodki w celu u atwienia ich dialogu, zapewniaj c stronom zrówno-
wa one wsparcie”. 

W zwi zku z tym, e Komisja Europejska jest zobowi zana do pomocy we wzajemnych kontaktach 
i wspó pracy partnerów spo ecznych, zatem chodzi tu o przedstawicieli zwi zków zawodowych 
i organizacji pracodawców. Partnerami dialogu spo ecznego musz  by  koniecznie te dwa podmioty 
– przedstawiciele pracowników, przede wszystkim zwi zki zawodowe i organizacje pracodawców. 
Dopiero jak s  te dwa podmioty to mo na do dialogu spo ecznego w szerszym znaczeniu tego s owa
do czy  przedstawicieli pa stwa albo przedstawicieli innych instytucji np. administracji rz dowej,
czy samorz dowej.

W momencie kiedy w Polsce zacz li my zmienia  ustój na demokratyczny, jednym z podstawowych 
warunków by  rozwój dialogu spo ecznego w tym równie  dialogu spo ecznego z reprezentacj
pa stwa. Dlaczego w Polsce i w krajach s siednich tak to by o istotne? Dlatego e przed 1989 r. 
praktycznie nie istnieli pracodawcy prywatni. Podstawowym pracodawc  by o pa stwo i pa stwo
wyst powa o w roli w adzy politycznej i jako pracodawcy. Mi dzynarodowa Organizacja Pracy 
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opiera si  na zasadzie trójstronno ci tzn. na zasadzie dyskusji, wspó pracy ze zwi zkami zawodo-
wymi, pracodawcami i pa stwami. Dlatego MOP z ogromn  rado ci  zacz a wspó pracowa
z krajami Europy rodkowej i Wschodniej, bo mieli tu praktyczn  realizacj  zasady trójstronno ci.
Musieli my d ugo czeka  zanim wykszta cili si  pracodawcy prywatni, którzy mogli by  reprezentan-
tami pracodawców. Mieli my wi c w ustawie o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo eczno-Gospodar-
czych z 2001 r. trzy awy: pracowników reprezentowanych przez zwi zki zawodowe, pracodawców 
reprezentowanych przez organizacje pracodawców i pa stwo, które powinno dzia a  w interesie 
publicznym. Tak by o w ustawie o Komisji Trójstronnej a kiedy uk adano ustaw  o Radzie Dialogu 
Spo ecznego zapomniano o tym i po prostu napisano, e jest to Rada Dialogu Spo ecznego, która 
zapewnia wspó prac  pomi dzy zwi zkami zawodowymi, organizacjami pracodawców i pa stwem,
koniec. Zapomniano doda , e to nie jest dyskusja czy dialog mi dzy tymi trzema podmiotami tylko 
one dzia aj  w imieniu ogromnej rzeszy pracowników, ogromnej rzeszy pracodawców i w ogromnej 
rzeszy obywateli, których reprezentuje pa stwo.

Dialog spo eczny jest fundamentem zbiorowego prawa pracy a po rednio jest tak e fundamentem 
ca ego indywidualnego prawa pracy. A to dlatego, e zgodnie z jedn  z podstawowych zasad zbioro-
wego prawa pracy przedstawiciele pracowników czyli zwi zki zawodowe i organizacje pracodaw-
ców mog  ze sob  negocjowa  i zawiera  uk ady zbiorowe pracy, które to uk ady nie mog  zawiera
postanowie  mniej korzystnych dla pracowników ni  kodeks pracy i inne ustawy. Dzi ki tej zasadzie 
i dzi ki uk adom zbiorowym pracy, od pocz tku powstania prawa pracy pod koniec XIX wieku, 
obserwujemy rozwój i polepszanie uprawnie  pracowniczych w a nie drog  uk adów zbiorowych 
pracy, bo zazwyczaj nowe rozwi zania lepsze dla pracowników powstaj  w drodze uk adów zbio-
rowych pracy. Jak wiadomo istniej  pewne niezb dne warunki do tego eby uk ad zbiorowy móg
istnie . Musz  istnie  partnerzy spo eczni zorganizowani i od siebie niezale ni. Ci partnerzy tzn. 
zwi zki zawodowe i pracodawcy lub organizacje pracodawców musza by  niezale ni i samorz dni
w swojej dzia alno ci. Nast pnym warunkiem jest to, e ci partnerzy musza mie  jakie  zagadnie-
nia, które b d  podlega y negocjacjom. Bo je eli jest taka sytuacja, e wszystko ustala pa stwo
w drodze ustawy i nie zostawia nic partnerom spo ecznym no to wtedy nie mo e by  dialogu spo ecz-
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nego. Tak by o w systemach autorytarnych. W ród warunków tzw. technicznych konieczne jest eby
partnerzy mieli praktyczne mo liwo ci spotkania si , tzn. eby mieli si  gdzie spotka , eby to nie 
by y miejsca przypadkowe, ale miejsca dobrze wyposa one i dlatego powstanie Centrum Dialogu 
Spo ecznego, co bardzo dobrze rozumia  Andrzej B czkowski, musi by  dobrze wyposa one, musi 
by  do dyspozycji partnerów spo ecznych i dlatego uwa am, e niezb dne jest takie miejsce jak Cen-
trum Partnerstwa Spo ecznego „Dialog” im. Andrzeja B czkowskiego. Zreszt  wieloletnia praktyka 
pokazuje, e jest to miejsce wygodne – w dobrym tego s owa znaczeniu – dla ró nych spotka . Jest 
to miejsce, w którym mog  si  spotka  przedstawiciele pa stwa z organizacjami pracodawców 
bez zwi zków zawodowych i to jest ciekawe i po yteczne tylko to ju  nie b dzie dialog spo eczny. Jak 
wida  Centrum pomaga, bo mo na si  spotka  poza siedzib  ministerstwa i mo na si  spotka
w miejscu, które „nale y” do partnerów dialogu spo ecznego i ka dy mo e tu swobodnie wyst -
powa .

WRDS Dolny l sk – Aldona Andrulewicz

Do Centrum Partnerstwa Spo ecznego „Dialog” przyje d am od 2003 r., od czasu, kiedy zosta am
sekretarzem Wojewódzkiej Komisji Dialogu Spo ecznego we Wroc awiu. Jestem tu co najmniej dwa 
razy w roku. Ka dy pobyt na konferencji czy szkoleniu wspominam bardzo ciep o. Ludzie, którzy 
tworz  to miejsce, z wielk yczliwo ci  przyjmuj  wszystkich go ci, zapewniaj c im profesjonaln
pomoc, dobre warunki pracy i przyjazn  atmosfer . Dzi kuj c za te lata wspó pracy, ycz  dobrej 
energii w dzia aniu na rzecz dialogu spo ecznego.

WRDS Kujawsko-Pomorskie

Zgodnie z ustaw  z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Spo ecznego i innych instytucjach dia-
logu spo ecznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2232) oraz Decyzj  Nr 171/2015 Marsza ka Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie powo ania Kujawsko-Pomorskiej 
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Wojewódzkiej Rady Dialogu Spo ecznego, zosta a powo ana Kujawsko-Pomorska Wojewódzka 
Rada Dialogu Spo ecznego licz ca 37 osób w sk ad, której, jak w ka dym województwie wchodz
przedstawiciele strony pracowników, strony pracodawców, strony rz dowej oraz strony samorz -
dowej.

Ju  od 5 lat pracownicy prowadz cy biura WRDS-ów w ca ej Polsce, spotykaj  si  ka dego roku 
podczas ro nego rodzaju szkole , prowadzonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
ecznej. Spotykamy si  tam zawsze z serdecznym przyj ciem i profesjonaln  obs ug . Mamy tam 

mo liwo  spotkania si  z najlepszymi ekspertami w dziedzinie nauk spo ecznych, ekonomicznych 
i prawnych, którzy wspieraj  nas w codziennej pracy. 

Ponadto niektórzy cz onkowie naszej Rady s  cz onkami Rady Dialogu Spo ecznego, która jest fila-
rem dialogu spo ecznego w Polsce i bior  udzia  w jej posiedzeniach, korzystaj c z infrastruktury 
Centrum.

Centrum Partnerstwa Spo ecznego „Dialog”, które na co dzie  pe ni funkcj  o rodka badaw-
czo-doradczego wspieraj cego idee dialogu spo ecznego, jest bardzo wa nym miejscem spotka
wszystkich stron dialog.

Bardzo cz sto w Centrum Partnerstwa Spo ecznego „Dialog” w Warszawie odbywaj  si  konfe-
rencje, seminaria i warsztaty, prowadzone na wysokim poziomie, w których bior  równie  udzia
cz onkowie K-P WRDS. 

Dzi kujemy za dotychczasowe spotkania i licz  na dalsz  owocn  wspó prac .
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WRDS Lubelskie – Jaros aw Stawiarski, Marsza ek Województwa Lubelskiego

Z okazji 25-lecia dzia alno ci Centrum Partnerstwa Spo ecznego „Dialog” im. A. B czkowskiego
przekazuj  Pa stwu gor ce gratulacje z Lublina – miasta, w którego histori  mocno wpisana jest 
kultura dialogu zrealizowana w pi kny sposób podczas siedmiu miesi cy obrad Sejmu zako czonego
podpisaniem aktu unii lubelskiej w 1569 r. Wówczas uda o si  doprowadzi  za pomoc  rozmów, 
negocjacji i zabiegów dyplomatycznych do powstania pot nego pa stwa o charakterze federacyj-
nym – Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

To wydarzenie niech b dzie dla nas wszystkich równie  dzi  drogowskazem do odwa nego podej-
mowania trudnych problemów i szukania na drodze dialogu najlepszych rozwi za , które zapew-
ni  ka dej ze stron poczucie podmiotowo ci i wspó uczestnictwa w kluczowych decyzjach. ycz
Pa stwu, by kolejne lata dzia alno ci Centrum by y czasem wielu inspiruj cych spotka  i owocnych 
rozmów, które pozwol  wypracowywa  porozumienie oparte na autentycznej trosce o wspólne 
dobro.

WRDS ódzkie – Justyna Ko odziejczyk i Bogumi a Czupry ska

Organizacja szkole  dla pracowników biur Wojewódzkich Rad Dialogu Spo ecznego jest niezwykle 
cenn  inicjatyw . Wybór miejsca spotka , jakim jest Centrum Partnerstwa Spo ecznego „Dialog” 
im. A. B czkowskiego jest trafny bior c pod uwag  jego histori  oraz realizowane zadania szczegól-
nie wspieraj ce instytucje w zapobieganiu, agodzeniu i rozwi zywaniu konfliktów spo ecznych.
Pracownicy CPS „Dialog” s  przyja ni, kompetentni i otwarci. Organizowane szkolenia s  czasem 
niezwykle ucz cym, pe nym trafnych pyta  i m drych odpowiedzi. Dzi ki nim mo na zdoby  nie 
tylko praktyczne umiej tno ci, ale tak e poszerzy  swoj  wiedz  i dobrze wykorzysta  godziny szko-
le , w zakresie obs ugi i funkcjonowania Wojewódzkich Rad Dialogu Spo ecznego. Tematy szkole
s  merytoryczne a wybierani wyk adowcy wyró niaj  si  ogromn  wiedz  specjalistyczn  i umiej t-
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nie j  przekazuj . Wzajemne dzielenie si  do wiadczeniami u atwia reagowanie na pojawiaj ce
si  w regionie konflikty. Wspólnie sp dzony czas w Centrum Partnerstwa Spo ecznego „Dialog” 
im. A. B czkowskiego z pracownikami ministerstw oraz Urz dów Marsza kowskich innych woje-
wództw jest nie tylko prac , ale i ogromn  przyjemno ci . Liczymy na dalsz  owocn  wspó prac
a w zwi zku z 25-leciem CPS „Dialog” yczymy powodzenia i dalszych sukcesów w prowadzonej 
dzia alno ci.

WRDS Pomorskie – W odzimierz Szordykowski

Dwudziestopi ciolecie dzia alno ci Centrum Partnerstwa Spo ecznego „Dialog” jest doskona
okazj  nie tylko do z o enia gratulacji i serdecznych podzi kowa  za wspó prac , ale równie  zach -
ca do refleksji nad rol  dzia alno ci maj cej na celu promowanie idei dialogu spo ecznego na szcze-
blu krajowym oraz regionalnym. 

Centrum Partnerstwa Spo ecznego jest miejscem gdzie w skromnych warunkach, ale bardzo przyja-
znej atmosferze, spotykaj  si  strony dialogu, d c do rozwi zywania bie cych sporów w drodze 
konsensusu, w dobrze poj tym interesie spo ecznym. Centrum jest równie  miejscem szkole  oraz 
wymiany do wiadcze  cz onków rad i pracowników biur wojewódzkich rad dialogu spo ecznego. Na 
podkre lenie zas uguje propagowanie naszej dzia alno ci w internecie oraz licznych wydawnic-
twach. Dzia alno  Centrum jest nie tylko miejscem dialogu oraz ród em informacji, ale tak e
inspiracji dla naszej dzia alno ci w regionach.

Z okazji Jubileuszu Wojewódzka Rada Dialogu Spo ecznego w Gda sku dzi kuje za dotychczasow
bardzo dobr  wspó prac , jednocze nie ycz c wielu dalszych sukcesów w umacnianiu dialogu spo-
ecznego w Polsce. 
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WRDS wi tokrzyskie – Ewa Strz ba a

Dialog ma swój dom…

W 2015 r. zadanie stworzenia i zapewnienia funkcjonowania Wojewódzkich Rad Dialogu Spo eczne-
go powierzono marsza kom województw. Jako pracownik urz du marsza kowskiego województwa 
wi tokrzyskiego wzi am udzia  w spotkaniu nowych pracowników biur WRDS i posiadaj cych

wieloletnie do wiadczenie, wiedz  – by ych sekretarzy Wojewódzkich Komisji Dialogu Spo ecznego.
Spotkanie mia o miejsce w Centrum Partnerstwa Spo ecznego „Dialog”. Na pocz tku dzieli  nas 
dystans, smutek tych, którzy egnali si  z obszarem, któremu po wi cili wiele lat pracy zawodowej 
i niepewno  tych, którzy wchodzili na nowy, nieznany l d.

I to w a nie w tym miejscu pierwsze lody p ka y, zdawkowe pytania i krótkie odpowiedzi zamienia y
si  w arliwe dyskusje, serie porad, wskazówek i moc zapewnie  o ch ci wspó pracy i pomocy. Po-

czy a nas ch  wspó tworzenia rzeczy wa nych. Po czy o nas to miejsce, w którym do dzi  szuka-
my przestrzeni do bycia razem, wspó dzia ania, zdobywania wiedzy, wypracowywania rozwi za
sytuacji trudnych. Bo dialog ma swój dom.

Za stworzenie tego miejsca, tej przestrzeni, domu dla dialogu spo ecznego w Polsce – z okazji 
25-lecia Centrum Partnerstwa Spo ecznego „Dialog” – sk adam serdecznie gratulacje i podzi ko-
wania.
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