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Wprowadzenie

Genezą projektu było przeświadczenie partnerów projektu o potrzebie wzmocnienia 
partycypacji pracowników w przedsiębiorstwach w związku z przyjęciem przez Unię 
Europejską strategii gospodarczej pod nazwą Europejski Zielony Ład. W  ich ocenie 
instrument, jakim jest partycypacja pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami, 
może skutecznie wspierać przedsiębiorstwa i ich pracowników w procesie wdrażania 
transformacji klimatycznej – niezbędnej do  osiągniecia celów tej inicjatywy unijnej. 
Dlatego, głównym celem projektu było zwiększenie zaangażowania pracowników 
w przedsiębiorstwach w związku z wdrażaniem Europejskiego Zielonego Ładu. Z uwa-
gi na  wystąpienie w  2020  r. pandemii COVID-19 (i  jej trwaniem w  okresie realizacji 
projektu) należało uwzględnić konsekwencje tego faktu. Projekt stworzył przestrzeń 
do pogłębionego dialogu na temat poziomu partycypacji pracowników w zarządza-
niu przedsiębiorstwami w  państwach przez nich reprezentowanych i  możliwości jej 
wzmocnienia we wdrażaniu Europejskiego Zielonego Ładu. Z uwagi na aktualny po-
ziom partycypacji pracowniczej, uwarunkowania krajowe a przede wszystkim złożo-
ność procesu transformacji klimatycznej, powyższy temat ten został potraktowany 
szeroko, czyli również z uwzględnieniem analizy innych form uczestnictwa przedsta-
wicieli pracowników i  przedsiębiorców w  procesie podejmowania decyzji dotyczą-
cych transformacji klimatycznej. Wzmocnienie wszystkich form dialogu może bowiem 
stworzyć sprzyjające środowisko do zwiększenia roli partycypacji pracowniczej w za-
rządzaniu przedsiębiorstwami. Uczestnictwo w projekcie zarówno związków zawodo-
wych reprezentujących interesy pracowników jak i organizacji pracodawców przedsta-
wiających punkt widzenia przedsiębiorców posłużyło wypełnieniu celów projektu.

Szczegółowym celem projektu była wymiana poglądów na temat sposobu zwiększania 
zatrudnienia i nowych umiejętności pracowników w ramach transformacji klimatycznej. 
Projekt miał również za zadanie podnieść świadomość pracowników o Europejskim Zie-
lonym Ładzie, a przez to wzmocnić ich odporność na wyzwania związane z jego reali-
zacją. Uwzględniając to, priorytetem było zwiększenie wiedzy na temat sprawiedliwej 
transformacji (just transistion). Misją projektu było promowanie współpracy między-
narodowej, w  tym współdziałania związków zawodowych i  organizacji pracodawców, 
we wdrażaniu Europejskiego Zielonego Ładu. Dlatego projekt zakładał stworzenie i roz-
wój platformy dyskusyjnej dla wymiany wiedzy między partnerami projektu. Powyżej 
zdefiniowanym celom projektu odpowiadała adekwatnie sformułowana metodologia 
pracy. Raport końcowy, który został przygotowany w rezultacie wykonanych w projek-
cie działań, odzwierciedla efekty przeprowadzonego przez partnerów projektu dialogu. 
Warto przy tym zauważyć, że z uwagi na regulacje przeciwdziałające rozprzestrzenianiu 
się pandemii COVID-19 obowiązujące w okresie realizacji projektu, większość działań zre-
alizowano w formie on-line. Spotkanie organizacyjne miało formę hybrydową, natomiast 
dyskusje partnerów projektu odbywały się na wirtualnych warsztatach.
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Partnerzy projektu

1. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ),  
związek zawodowy z Polski (lider projektu),

2. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Budowlanych w Czechach (ABE),  
organizacja pracodawców z Czech,

3. Stowarzyszenie Przemysłowo-Handlowe i Techniczno-Przemysłowe (ASITECO), 
organizacja pracodawców z Hiszpanii,

4. Konfederacja Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu (CCOO),  
związek zawodowy z Hiszpanii,

5. Zjednoczenie Litewskich Związków Zawodowych Metalowców (LMPSS),  
związek zawodowy z Litwy,

6. Narodowa Konfederacja Związków Zawodowych ALFA (Cartel ALFA),  
związek zawodowy z Rumunii,

7. Niezależny Związek Zawodowy Górników i Energetyków (KESA),  
związek zawodowy z Estonii.

Metodologia projektu

W trakcie spotkania rozpoczynającego projekt partnerzy projektu ustalili, że metodo-
logia projektu będzie oparta, między innymi, na  analizie porównawczej, która poza 
obszarem partycypacji pracowniczej w zarządzaniu przedsiębiorstwami będzie rozpa-
trywać również czynniki ekonomiczne, społeczne i polityczne wdrażania Europejskie-
go Zielonego Ładu. Wymienione czynniki determinują bowiem sposób transformacji 
klimatycznej a zatem działania zapewniające jej sprawiedliwy wymiar.

Na  etapie badawczo-analitycznym projektu przeanalizowano i  porównano, między 
innymi, aktualny poziom partycypacji pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwa-
mi w państwach partnerów projektu na tle państw Unii Europejskiej, wpływ dialogu 
społecznego na realizowaną politykę państwa, stanowiska i postulaty partnerów spo-
łecznych wobec Europejskiego Zielonego Ładu. Pozyskiwanie i analiza informacji trwa-
ły jednak przez cały okres realizacji projektu. Było to istotne wobec zmieniających się 
okoliczności realizacji przez państwa Europejskiego Zielonego Ładu m.in. kolejnych fal 
zachorowań na COVID-19 oraz wdrażanych w związku z nimi polityk przeciwdziałają-
cych rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 jak również wzrostu cen energii, po-
głębieniem zakłóceń łańcuchów dostaw i wreszcie, ataku Rosji na Ukrainę. Dokonano 

analizy informacji pochodzących z  istniejących źródeł (desk research and secondary 
research). Informacje zebrano także w oparciu o wymianę informacji, know-how i do-
brych praktyk między partnerami projektu. W projekcie wykorzystano w tym celu in-
teraktywne metody współpracy przedstawicieli związków zawodowych i organizacji 
pracodawców w  trakcie warsztatów tematycznych. Warsztaty tematyczne były dzia-
łaniem kluczowym dla osiągnięcia celów projektu, dlatego aby efektywnie wykorzy-
stać ten etap projektu, priorytetowo potraktowano etap przygotowań do  realizacji 
tego zadania. Partnerzy projektu opracowali raporty krajowe (case study) w obszarze 
objętym celami projektu, które następnie przedstawili w  trakcie warsztatów. Przez 
to  partnerzy projektu mieli solidne podstawy do  gruntownej analizy porównawczej 
i dyskusji na warsztatach a ich współpraca była metodyczna. Partnerzy projektu wycią-
gnęli wnioski z analizy przeprowadzonej metodą SWOT, polegającej na zdefiniowaniu 
mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń realizacji celów Europejskiego Zielone-
go Ładu w poszczególnych państwach, z uwzględnieniem wystąpienia pandemii CO-
VID-19. Dodatkowo, każdy z warsztatów obejmował wzajemne uczenie się i wymianę 
doświadczeń w ramach jednego z trzech tematów określonych w projekcie, czyli po-
wiązania obszaru Europejskiego Zielonego Ładu z tematami pandemii COVID-19, spra-
wiedliwej transformacji oraz inteligentnych specjalizacji gospodarki. Warsztaty pozwo-
liły na zebranie informacji, dobrych praktyk i rekomendacji dotyczących wzmocnienia 
partycypacji pracowniczej we wdrażaniu Europejskiego Zielonego Ładu. Etap realizacji 
warsztatów wzmocnił również sieć współpracy partnerów projektu. Wymiana informa-
cji przez partnerów projektu na wszystkich etapach projektu umożliwiła przygotowa-
nie raportu końcowego projektu.

Działania wykonane w ramach projektu

1. Spotkanie partnerów projektu rozpoczynające projekt, w trakcie którego uzgod-
niono metodologię i harmonogram działań oraz utworzono sieć kontaktową.

2. Warsztaty w obszarach tematycznych:

- Europejski Zielony Ład a pandemia COVID-19,

- Europejski Zielony Ład i sprawiedliwa transformacja,

- Europejski Zielony Ład a inteligentne specjalizacje gospodarki.

3. Spotkanie podsumowujące etap warsztatów, mające na celu określenie przez part-
nerów projektu wniosków z  nich wynikających oraz omówienie zakresu raportu 
końcowego.

4. Konferencja kończąca projekt poświęcona prezentacji raportu końcowego oraz 
omówieniu ankiet ewaluacyjnych projektu.
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Powyższe działania uzupełniło przygotowanie strony internetowej projektu zawierają-
cej m.in. informacje na temat bieżącej realizacji projektu.

Niniejszy raport końcowy projektu pn. Współczesne wyzwania partycypacji pracow-
ników – przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19 ma  za  zadanie wesprzeć 
przedstawicieli pracowników i  przedstawicieli przedsiębiorców w  ich działaniach 
rzeczniczych poprzez zawarte w nim informacje, rekomendacje i dobre praktyki. Ra-
port w pierwszym rozdziale przedstawia cele i  sposób realizacji działań w projekcie. 
W drugim rozdziale zawarto najważniejsze wnioski wynikające ze współpracy partne-
rów projektu oraz obecnych rozwiązań w zakresie partycypacji pracowniczej i dialo-
gu społecznego, które mogą wesprzeć realizację działań upowszechniających dialog 
społeczny i  partycypację pracowników w  zarządzaniu przedsiębiorstwami w  trakcie 
realizacji Europejskiego Zielonego Ładu. W rozdziale trzecim umieszczono zestawienie 
rekomendacji i dobrych praktyk.

Rozdział I

Europejski Zielony Ład1 jest strategią rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej przyję-
tą przez Komisję Europejską w 2019 r. Jej wdrożenie, poprzez transformację klimatycz-
ną, ma spowodować, że gospodarka Unii Europejskiej będzie niskoemisyjna. Strategia 
ma zarazem ożywić gospodarkę Europy po zakończeniu pandemii COVID-19 i zapew-
nić bezpieczeństwo energetyczne w związku z atakiem Rosji na Ukrainę.

Niebawem po ogłoszeniu strategii Europejski Zielony Ład, państwa Unii Europejskiej 
doświadczyły pandemii COVID-19 i podjęły przeciwko jej rozprzestrzenianiu działania, 
które wpłynęły m.in. na warunki zatrudnienia pracowników. W dużym stopniu działa-
nia antykryzysowe były samodzielnie określane przez rządy państw, choć partnerzy 
społeczni brali niejednokrotnie również udział w ustalaniu działań antykryzysowych. 
Nierzadko okres pandemii wykorzystywano do wprowadzenia rozwiązań niekorzyst-
nych dla pracowników. Wielu pracowników dotknęły nadużycia w obszarze ich praw, 
w  tym bezpieczeństwa i  higieny pracy. Przeciwdziałanie skutkom trwającej pande-
mii Covid-19 absorbuje siły i  środki związków zawodowych i  państwa, co  ogranicza 
możliwość pełnego zaangażowania w  proces transformacji klimatycznej. Pandemia 
COVID-19 uwypukliła deficyty państw w  obszarze usług publicznych, w  tym eduka-
cji i ochrony zdrowia a także niewystarczającą cyfryzację. Upowszechnienie się pracy 
zdalnej utrudnia z kolei kontakty z pracownikami, prowadzenie dialogu społecznego 
i zrzeszanie nowych członków przez partnerów społecznych.

1 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl

Poparcie społeczne dla działań na  rzecz poprawy jakości środowiska naturalnego 
upowszechnia się. Przedsiębiorstwa, świadome wyzwań związanych ze swoją działal-
nością, w coraz większym stopniu uwzględniają aspekty środowiskowe. Ekologiczny 
sposób produkcji coraz częściej decyduje o zakupie towarów i uczestnictwie w łańcu-
chach dostaw a dostęp do czystej energii stanowi czynnik decyzyjny o bezpośrednich 
inwestycjach zagranicznych czy finansowaniu przedsięwzięć. Z  uwagi na  wysokość 
cen energii, również jej koszt ma coraz większe znaczenie w decyzjach biznesowych 
i wpływ na warunki życia społeczeństw. Większa świadomość zmian klimatycznych nie 
zawsze jednak idzie w parze ze zrozumieniem istoty zmian koniecznych dla ochrony 
klimatu, kosztów i ryzyk oraz gotowością do indywidualnego ich poniesienia poprzez 
zmianę sposobu życia. Jednocześnie, pandemia COVID-19 oraz agresja Rosji na Ukrainę 
znacząco komplikują realizację polityki klimatycznej.

Transformacja klimatyczna wynikająca z przyjęcia Europejskiego Zielonego Ładu bę-
dzie obejmować głębokie przekształcenia unijnych gospodarek. To  złożony proces, 
przez który zmianie ulegną źródła pozyskiwania energii, funkcjonowanie przedsię-
biorstw, zwłaszcza przemysłowych. W  dyskusji o  transformacji klimatycznej koncen-
tracja uwagi skupia się na sektorze surowcowym i energetycznym, jednak Europejski 
Zielony Ład wymaga również zmian także np. w transporcie, motoryzacji, budownic-
twie, rolnictwie, gospodarce leśnej, zagospodarowaniu odpadów. Wszystko to w celu 
stworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli efektywnie wykorzystującej zaso-
by. Proces transformacji wiąże się z istotnymi zmianami społecznymi, dostosowaniem 
rynków pracy, kształcenia, ogrzewania mieszkania oraz transportu. Proces ma  mieć 
szybkie tempo, biorąc pod uwagę stopień złożoności transformacji klimatycznej. 
Zmiany wyjątkowo mocno odczują regiony, w których skoncentrowane jest wydoby-
cie i  produkcja energii oraz przedsiębiorstwa przemysłowe. Wyzwanie transformacji 
klimatycznej będzie dotyczyć również mikro i małych przedsiębiorstw. Koszty trans-
formacji klimatycznej to  również znaczny ubytek dochodów państwa (w  tym regio-
nów) wynikający z likwidacji lub ograniczenia działalności niektórych przedsiębiorstw, 
co może negatywnie wpłynąć na ich potencjał rozwoju.

Mimo przyjęcia Europejskiego Zielonego Ładu, przedsiębiorstwa nadal w ograniczo-
nym stopniu posiadają przyjęte strategie klimatyczne. Zazwyczaj są to przedsiębior-
stwa publiczne, z  kapitałem międzynarodowym bądź powiązaniami zagraniczny-
mi (rynki zbytu), które są bardziej świadome potrzeby działań prośrodowiskowych. 
Zwiększa się też presja interesariuszy danej spółki do  takich działań bądź wymaga 
tego utrzymanie konkurencyjności. Ponadto, nie toczy się powszechna, pogłębiona, 
rzeczowa dyskusja o sposobie realizacji polityki klimatycznej, co nie sprzyja poczuciu 
współsprawstwa i współodpowiedzialności za wdrażanie polityki klimatycznej wśród 
pracowników i szerzej, w społeczeństwie. Zwiększa to ryzyko, że transformacja klima-
tyczna nie zostanie zrealizowana w sposób sprawiedliwy społecznie.

Transformacja klimatyczna jest zarazem szansą, wyzwaniem i zagrożeniem. Jest szasną 
na przezwyciężenie barier rozwojowych (dzięki inwestycjom w przebudowę infrastruk-
tury publicznej i prywatnej o ogromnej skali), wzrost innowacyjności przedsiębiorstw 
i państwa oraz poprawę zdrowia obywateli. Wyzwaniem jest okres przejściowy i koszty 
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transformacji klimatycznej (prywatne i publiczne) a także niepewność rezultatu tego 
skomplikowanego procesu. Zagrożeniem wdrażania Europejskiego Ładu jest ryzyko 
utraty miejsc pracy, wzrostu ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz degradacji re-
gionów, w szczególności tych z koncentracją przemysłu i związanych z wydobyciem 
surowców i produkcją energii. Niebagatelnym faktorem jest także kwestia bezpieczeń-
stwa energetycznego unijnych państw i utrzymanie ich konkurencyjności międzyna-
rodowej.

Pomimo pozornie dużej różnorodności przypadków unijnych państw istnieją podo-
bieństwa w  wyzwaniach przed którymi stoją pracowniczy i  przedsiębiorcy w  nad-
chodzących procesach transformacji klimatycznej. Wielu pracowników obawia się, że 
w przypadku nieuwzględnienia w procesie transformacji klimatycznej kwestii pracow-
niczych stracą pracę a nowe miejsca pracy tworzone w ramach rekompensaty za utra-
cone stanowiska pracy nie będą na równorzędnym poziomie. Wyróżnia się pesymizm 
odnośnie do  skutków transformacji klimatycznej. Mimo, że to  mężczyźni najczęściej 
pracują w branżach wymagających dostosowania do wymogów klimatycznych, kobie-
ty również stracą źródło dochodu a ich możliwości zatrudnienia już obecnie napoty-
kają bariery związane z warunkami pracy, różnicami płacowymi oraz nieefektywnymi 
usługami publicznymi w obszarze opieki. Kobiety mogą zostać zmuszone do wejścia 
na rynek pracy ze względu na wzrost kosztów życia, a zwłaszcza kosztów energii spo-
wodowany dekarbonizacją i brakiem rozwoju nowych źródeł energii. Byłoby ze szkodą 
dla nich oraz dla gospodarki, gdyby były to  niskopłatne zajęcia wobec przeobrażeń 
(i  redukcji) branż przemysłowych czy nieefektywnego przeciwdziałania luce kompe-
tencyjnej.

Związki zawodowe podkreślają, że negatywne skutki transformacji klimatycznej będą 
dotyczyć większej liczby pracowników i  przedsiębiorstw aniżeli zakładają prognozy 
i  będą wiązać się z  wyższymi kosztami aniżeli dotychczas szacowane. Należy odno-
tować, że przedsiębiorstwa współpracujące podmiotami z  działającymi w  sektorach 
poddawanych transformacji znajdują się nie tylko w regionach, których skoncentrowa-
na jest produkcja ale całego kraju. W praktyce, działalność każdego przedsiębiorstwa 
w mniejszym lub większym stopniu będzie podlegać dostosowaniu do niskoemisyjnej 
gospodarki. Przedsiębiorstwa wskazują na bariery związane z inwestowaniem w nowe 
technologie. Obawy wyrażone wyżej materializują się obecnie, szybciej niż zakładane 
w Europejskim Zielonym Ładzie efekty docelowe transformacji klimatycznej (innowa-
cyjna, niskoemisyjna gospodarka z zielonymi miejscami pracy oraz wzrost jakości życia 
wynikający z poprawy jakości środowiska naturalnego). Zwiększa to ryzyko odrzuce-
nia przez społeczeństwo idei Europejskiego Zielonego Ładu oraz niemożliwość reali-
zacji transformacji z  uwagi na  zubożenie społeczeństwa i  trudność przedsiębiorstw 
do przekształcenia swojej działalności w warunkach wysokich kosztów energii. Nadal 
niezrozumiała przez społeczeństwo jest także logika transformacji klimatycznej wobec 
odmiennej polityki realizowanej poza Unią Europejską. Istnieje też sprzeciw odnośnie 
do niesprawiedliwie rozłożonych kosztów i korzyści transformacji klimatycznej między 
unijnymi państwami oraz grupami społecznymi. Wskazywane są też niskie ambicje kli-
matyczne państw niebędących członkami Unii Europejskiej.

Kluczowy będzie sposób osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu. Przede 
wszystkim, transformacja klimatyczna musi mieć sprawiedliwy wymiar tak, by faktycz-
nie nikogo nie pozostawić w  tyle a  zakładane przez Komisję Europejską korzyści tej 
strategii gospodarczej zmaterializowały się. Punktem wyjścia powinno być rzetelne 
oszacowanie kosztów i korzyści planowanych działań po to, aby sprawiedliwe rozłożyć 
ciężary i zyski procesu transformacji klimatycznej. Ważne, aby obywatele partycypo-
wali w kosztach transformacji klimatycznej adekwatnie do swoich możliwości finanso-
wych oraz czerpali z niej proporcjonalnie korzyści.

Niewłaściwie zaprojektowany proces transformacji klimatycznej stwarza zagrożenie 
dla miejsc pracy, warunków życia i  działalności przedsiębiorstw. Zmiany muszą być 
zaplanowane i rozłożone w czasie. To podejście zbyt często umykało przy przekształ-
ceniach gospodarczych w przeszłości skutkując degradacją regionów i wykluczeniem 
społecznym. Dotychczas państwo a  także przedsiębiorcy zbyt często przerzucali 
koszty i odpowiedzialność dostosowania się do zmian na obywateli i nie przeznaczali 
dostatecznych środków na  szkolenie umiejętności i  osłony socjalne. Niepowodzenia 
procesów przekształceń gospodarczych wynikały również z  braku uwzględnienia 
stanowisk partnerów społecznych i ich roli w tym procesie. Biorąc pod uwagę te do-
świadczenia, należy zapewnić uczestnictwo obywateli w procesie podejmowania de-
cyzji odnośnie do  sposobu transformacji klimatycznej. Sprawiedliwa transformacja 
klimatyczna potrzebuje włączenia pracowników w  proces decydowania o  sposobie 
jej realizacji na poziomie przedsiębiorstwa, w którym są zatrudnieni, a także wysokiej 
jakości dialogu społecznego na poziomie krajowym. To adekwatne instrumenty, któ-
re zwiększą szansę na niewykluczającą (inkluzywną) i sprawiedliwą transformację kli-
matyczną. Stąd, zasadna była realizacja projektu Współczesne wyzwania partycypacji 
pracowników – przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19, którego m.in. celem 
jest wzmocnienie partycypacji pracowniczej w zarządzani przedsiębiorstwami.

Skuteczna polityka państwa w obszarze transformacji klimatycznej musi uwzględnić 
potrzebę zrównoważonego rozwoju kraju, inwestycji w  innowacje i  zaawansowane 
technologie, przy jednoczesnej dbałości o wysokiej jakości miejsca pracy. Szczególnej 
uwagi wymaga transformacja przemysłu, który jest źródłem wzrostu gospodarczego, 
innowacji i zatrudnienia wymagającego specjalistycznych kwalifikacji. Dobra kondycja 
przemysłu warunkuje aktywność innych branż, sektora edukacji czy badań i rozwoju. 
Dlatego polityka przemysłowa powinna zostać dostosowana do celów klimatycznych 
a jednocześnie stworzyć warunki do tworzenia dobrej jakości miejsc pracy. Wzrost płac 
i godziwe wynagradzanie pracowników powinno być fundamentem sprawiedliwej po-
lityki klimatycznej. Europejski Zielony Ład powinien zostać wykorzystany jako instru-
ment do osiągnięcia celów w ww. zakresie a nie stanowić barierę.

Warunkiem kluczowym realizacji transformacji klimatycznej jest udział pracowników 
i  ich przedstawicieli w  planowaniu i  zarządzaniu zmianami w  ramach transformacji. 
Związki zawodowe i organizacje pracodawców są naturalnym i obowiązkowym part-
nerem do dialogu w sprawie transformacji klimatycznej. Silna rola negocjacji zbioro-
wych i  dialogu społecznego jest warunkiem sprawiedliwej transformacji, ponieważ 
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umożliwiają w ramach trójstronnej współpracy omawianie i negocjacje rozwiązań ła-
godzących negatywne skutki dla zatrudnienia i gwarantują wysoką jakość miejsc pra-
cy. Transformacja będzie realizowana na  poziomie przedsiębiorstwa, dlatego dialog 
społeczny musi efektywnie funkcjonować na  poziomie zakładu pracy. Uczestnictwo 
przedstawicieli pracowników w organach przedsiębiorstw a przez to udział w zarzą-
dzaniu nimi, może pomóc przeprowadzić procesy restrukturyzacji wynikające z trans-
formacji klimatycznej w sposób zrównoważony i  sprawiedliwy społecznie. Podejście 
oparte o współpracę i dialog w realizacji transformacji klimatycznej wymaga woli i za-
angażowania rządu i  pracodawców bazującej na  uświadomieniu sobie korzyści z  tej 
formy zarządzania procesami. Sprawiedliwa transformacja musi wiązać się z budową 
wielostronnych partnerstw a  odpowiedzialność za  włączenie dialogu społecznego 
w  proces realizacji transformacji spoczywa na  organach władzy publicznej a  na  po-
ziomie przedsiębiorstwa na pracodawcy. Poza tym, rolę do spełnienia w inicjatywach 
na rzecz zaangażowania pracowników i budowania społecznego poparcia dla party-
cypacji pracowników mają organizacje związkowe na poziomie przedsiębiorstw, bę-
dące najbliżej pracowników i bezpośrednio angażujące się w życie przedsiębiorstwa, 
współpracę z  interesariuszami spoza przedsiębiorstwa – administracją publiczną czy 
organizacjami pozarządowymi. Takim samym nośnikiem upowszechnienia się party-
cypacji pracowniczej w zarządzaniu przedsiębiorstwami powinny stać się organizacje 
pracodawców. Partnerzy społeczni powinni otrzymać zasadnicze wsparcie meryto-
ryczne i logistyczne, by mogli w środowisku lokalnym oddziaływać na budowanie od-
powiednich warunków do kształtowania i funkcjonowania partnerstw oraz partycypa-
cji pracowników.

Kondycja dialogu społecznego będzie odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu strate-
gii partnerów społecznych w ramach realizacji transformacji klimatycznej. Tymczasem, 
obecny brak systemowego dialogu społecznego w  tej sprawie nie sprzyja poczuciu 
współsprawstwa i współodpowiedzialności za wdrażanie polityki klimatycznej. Mimo 
dobrych praktyk, często partnerzy społeczni nie mają precyzyjnej wiedzy o planach 
rządu i przedsiębiorstw dotyczących procesu transformacji oraz ich etapach. Decyzje 
w obszarze polityki energetycznej są nietrwałe a uzgodnienia realizowane. Utrudnia 
to kształtowanie procesu w sposób sprawiedliwy społecznie a także uzyskanie akcep-
tacji i poparcia dla transformacji klimatycznej.

Sprawiedliwa transformacja klimatyczna musi oznaczać przekształcanie gospodarki 
w inkluzyjny sposób, co oznacza również wsparcie osób w tym procesie. Sprawiedliwa 
transformacja wymaga polityki społecznej, która będzie równie ambitna jak polityka 
klimatyczna. Zbyt wąski zakres obecnie tworzonej polityki sprawiedliwej transformacji 
klimatycznej oraz brak wystarczającego finansowania spowodują, że sprostanie wy-
zwaniom będzie trudniejsze. Realizacja Europejskiego Zielonego Ładu nie może dopro-
wadzić do pogłębiania się nierówności regionalnych i społecznych w Unii Europejskiej 
i w obrębie państw. Stąd konieczne jest zapewnienie adekwatnych nakładów na poli-
tykę społeczną, w tym na świadczenia dla pracowników w odpowiedniej wysokości m.
in. odprawy, urlopy górnicze, świadczenia emerytalne, zasiłki dla bezrobotnych oraz 
finansowanie instrumentów wspierających zatrudnienie i  kształcenie pracowników. 

Należy też przygotować system kształcenia do zmian wynikających z transformacji kli-
matycznej oraz rozwijać, poprzez nakłady publiczne, sektor badań i rozwoju.

Europejski Zielony Ład powinien być wdrażany na podstawie umowy społecznej, która 
będzie miała pracowników w centrum zainteresowania. Kompleksowe ramy procesu 
należy stworzyć w systemowo realizowanym i stałym dialogu społecznym oraz przy 
udziale partycypacji pracowniczej w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Transformacja 
klimatyczna powinna być przewidywalna, zrównoważona i  negocjowana z  pracow-
nikami w każdym aspekcie, który ich dotyczy. Ramy sprawiedliwej transformacji mu-
szą zapewniać gwarancje odpowiednich zasobów, skuteczne planowanie, promowa-
nie i wzmacnianie praw pracowniczych oraz zaangażowanie partnerów społecznych 
w gospodarce poprzez intensywny dialog społeczny. Ramy te muszą także uwzględ-
niać otoczenie prawne, instytucjonalne oraz finansowe sprawiedliwej transformacji kli-
matycznej zarówno na poziomie państw unijnych i regionów oraz obejmować swoim 
działaniem przedsiębiorstwa oraz gospodarstwa domowe. Transformacja klimatyczna 
powinna być oparta o rzetelne analizy ex ante i ex post oraz cyklicznie monitorowa-
ne wskaźniki w celu uzyskania jej sprawiedliwego wymiaru. Należy na każdym etapie 
uwzględnić aspekt społeczny, w tym czas na przekształcenie rynków pracy, dostosowa-
nie wykształcenia i umiejętności pracowników oraz wdrożenie instrumentów wsparcia 
dla pracowników i gospodarstw domowych. W proces transformacji musi zostać wbu-
dowana siatka bezpieczeństwa w  formie osłon socjalnych celem ochrony obywateli 
przed negatywnymi skutkami zmian, szczególnie najsłabszych grup społecznych.

Działania na  rzecz zapewnienia przystępnych cenowo dostaw energii dla obywateli 
muszą skutecznie chronić społeczeństwa przed ubóstwem energetycznym. Zgodnie 
bowiem z Europejskim Filarem Praw Socjalnych, każdy ma prawo dostępu do podsta-
wowych usług dobrej jakości, w tym wody, urządzeń sanitarnych, energii, transportu, 
usług finansowych i usług łączności cyfrowej. Osoby potrzebujące powinny otrzymać 
wsparcie w zakresie dostępu do tych usług. Potrzebne są zatem instrumenty wspiera-
jące gospodarstwa domowe w radzeniu sobie z rosnącymi cenami energii oraz w in-
westowaniu w energooszczędne i ekologiczne rozwiązania w zakresie mieszkalnictwa 
i transportu. Niektóre z państw już wdrażają działania osłonowe, jednak sprawiedliwy 
wymiar transformacji klimatycznej wymaga, aby nabrały one systemowego charakteru 
i były kierowane stricte do osób potrzebujących wsparcia.

Realizacja Europejskiego Zielonego Ładu odbywa się obecnie w skomplikowanej sy-
tuacji gospodarczej, społecznej i politycznej. Unia Europejska doświadcza znacznego 
wzrostu cen energii, który początkowo wynikał w dużej mierze ze wzrostu cen surow-
ców na rynkach światowych w związku z ożywieniem gospodarek po ich spowolnie-
niu w następstwie wystąpienia pandemii COVID-19. Atak Rosji na Ukrainę dodatkowo 
zwiększył ceny energii do poziomu, który jest trudny do udźwignięcia przez pracow-
ników i przedsiębiorstwa. Wzrost cen drastycznie osłabia siłę nabywczą pracowników 
stwarzając ryzyko wzrostu ubóstwa. Ceny energii są również jednym z głównych czyn-
ników powodujących wysoką inflację i wzrost kosztów produkcji, który może w dalszej 
konsekwencji zagrozić miejscom pracy. Sytuacja w Unii Europejskiej pod tym wzglę-
dem jest zróżnicowana, jednak powszechnie budzi zaniepokojenie społeczne.
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Zmieniające się uwarunkowania realizacji Europejskiego Zielonego Ładu powodują, 
że potrzebna jest aktualizacja strategii Unii Europejskiej w  obszarze polityki klima-
tycznej  m.in. pod względem struktury miksu energetycznego w  najbliższych latach 
oraz jego docelowego charakteru a  także zasobów koniecznych dla urzeczywistnie-
nia sprawiedliwego wymiaru transformacji klimatycznej. Unia Europejska jako całość 
i  wszystkie unijne państwa muszą zabezpieczyć dostawy energii po  przystępnych 
cenach krótko i długoterminowej perspektywie. Działania unijne i krajowe w ramach 
tego procesu powinny być wobec siebie spójne i komplementarne, należy też zapew-
nić solidarność działań w obrębie państw Unii Europejskiej. Dywersyfikacja kierunków 
i  źródeł dostaw energii, inwestycje w  technologie przy jednoczesnym zapewnieniu 
bezpieczeństwa i niezależności energetycznej są pilnymi działaniami wymagającymi 
elastyczności w obrębie realizacji Europejskiego Zielonego Ładu. Sposób ukształtowa-
nia miksu energetycznego w poszczególnych państwach członkowskich UE i decyzje 
podejmowane na szczeblu unijnym odnośnie do unijnej polityki energetycznej będą 
determinować decyzje przedsiębiorstw a przez to wpływać na zatrudnienie i warunki 
życia pracowników, zwłaszcza w regionach, gdzie koncentruje się działalność wydo-
bycia surowców i produkcji energii. Będzie to zatem determinować strukturę wsparcia 
publicznego dla ww. procesów.

Za  priorytetową w  procesie transformacji klimatycznej musi zostać uznana ochrona 
miejsc pracy i jakości życia pracowników. Należy zaplanować, jak utrzymać i tworzyć 
miejsca pracy na potrzeby gospodarki niskoemisyjnej oraz zrestrukturyzować istnie-
jącą działalność gospodarczą z zachowaniem jej potencjału pracowniczego. Osiągnię-
cie celów klimatycznych wymaga skutecznych instrumentów wsparcia pracowników 
i  przedsiębiorstw w  procesie transformacji klimatycznej celem ograniczenia ryzyka 
utraty zatrudnienia, wykluczenia społecznego i obniżenia konkurencyjności przedsię-
biorstw. Należy pomóc pracownikom i  ich rodzinom w adaptacji do funkcjonowania 
w niskoemisyjnej gospodarce w maksymalnym stopniu zabezpieczając ich potrzeby 
i interesy. Pracownikom musi zostać dostarczona wiedza i wsparcie finansowe pozwa-
lające na dostosowanie się do zmian, także w życiu prywatnym. Dużą uwagę należy 
poświęcić edukacji i  skutecznemu zwiększeniu umiejętności pracowników potrzeb-
nych na rynku pracy w niskoemisyjnej gospodarce. Najsłabsze grupy społeczne muszą 
być chronione w  procesie przekształceń klimatycznych poprzez efektywne systemy 
wsparcia socjalnego.

Należy podkreślić, że transformacja klimatyczna nie jest jedynym procesem, który 
obecnie zachodzi. Zmiany na rynku pracy wynikające z cyfryzacji i automatyzacji, nowe 
formy świadczenia pracy wpływają warunki pracy pracowników i  dialog społeczny. 
Partnerzy społeczni muszą być włączani w proces kształtowania tych zmian a także być 
zdolni to reprezentowania swoich członków celem zagwarantowania im korzyści wy-
nikających z ww. procesów poprzez nieustanną budowę swojego potencjału. Wymaga 
to inwestycji w wiedzę i umiejętności przedstawicieli pracowników i przedsiębiorców, 
silnych sieci współpracy między poziomami organizacji i interesariuszami. Skuteczność 
działań partnerów społecznych i przedstawicieli pracowników w organach spółek po-
trzebuje zaangażowania swoich członków oraz zyskania poparcia społecznego dla for-
mułowanych postulatów (na poziomie zakładu, regionu i kraju), w tym pracowników 

i przedsiębiorstw niezrzeszonych, takżee z branż nowotworzonych. Związki zawodowe 
są zatem w  kontekście transformacji klimatycznej w  trudnej pozycji. Z  jednej strony 
muszą dbać o ochronę praw pracowników, z drugiej strony transformacja branż go-
spodarki może prowadzić do likwidacji zakładów pracy a przez to zmniejszenia liczby 
ich członków. Związki zawodowe muszą zatem opracować strategie, które pozwolą im 
utrzymać swoją liczebność, także poprzez zrzeszanie pracowników nowo powstałych 
przedsiębiorstw. Transformację klimatyczną można postrzegać jako szansę dla związ-
ków zawodowych na zwiększenie bazy członkowskiej i zmianę jej struktury. Wymaga 
to jednak kapitału wiedzy i zasobów dedykowanych aktywnościom zrzeszającym a ich 
rezultat cechuje niepewność.

Rozdział II

Dialog społeczny i  partycypacja pracowników w  zarządzaniu przedsiębiorstwami 
sprzyjają prowadzeniu biznesu w  sposób odpowiedzialny społecznie. Zwiększają 
transparentność procesów i  spójność podejmowanych decyzji a  przez to  ich akcep-
tację społeczną. Doświadczenia wskazują, że działalność związków zawodowych 
w przedsiębiorstwie jest najbardziej efektywną formą reprezentacji interesów pracow-
ników. Niestety, kondycja dialogu społecznego jest w  wielu państwach stosunkowo 
słaba. Związki zawodowe i  inne formy reprezentacji pracowniczej są często nieuzna-
wane przez rząd. Nie zawsze też rząd prezentuje podejście przychylne związkom za-
wodowym i nie wypełnia obowiązku prowadzenia dialogu społecznego, co przekła-
da się na praktyki w gospodarce. W wielu przypadkach bariery prawne bądź niechęć 
pracodawców utrudnia tworzenie i działalność związków zawodowych. Wystąpienie 
pandemii COVID-19 stworzyło dodatkowe ryzyko podejmowania arbitralnych decyzji 
przez państwo i przedsiębiorstwa, pogorszyło w wielu unijnych państwach jakość dia-
logu społecznego, zredukowało prawa pracownicze i związkowe oraz zwiększyło skali 
nieprzestrzegania prawa pracy.

Partycypacja pracownicza (rozumiana jako włączenie pracowników w  proces podej-
mowania decyzji w  przedsiębiorstwie i  ich współuczestnictwo w  zarządzaniu nim) 
przybiera głównie formę uczestnictwa przedstawicieli pracowników dialogu z praco-
dawcą i  w  trójstronnych instytucjach dialogu społecznego. Prawo do  informacji jest 
elementarną i  kluczową formą udziału pracowników w  zarządzaniu zakładem pracy 
i kontaktu załogi z pracodawcą leżącą u podstaw partycypacji pracowników w zarzą-
dzaniu i  wszystkich działań zbiorowych podejmowanych przez przedstawicieli pra-
cowników. Pracownikom lub ich przedstawicielom należy skutecznie zagwarantować, 
informację i konsultację we właściwym czasie, w przypadkach i na warunkach prze-
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widzianych w prawie wspólnotowym oraz ustawodawstwach i praktykach krajowych. 
Pracownicy i  pracodawcy, lub ich odpowiednie organizacje, maj zgodnie z  prawem 
Unii oraz ustawodawstwami i praktykami krajowymi, prawo do negocjowania i zawie-
rania układów zbiorowych pracy na odpowiednich poziomach oraz do podejmowania, 
w przypadkach konfliktu interesów, działań zbiorowych, w tym strajku, w obronie swo-
ich interesów. Partycypacja pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem wymaga 
konsultowania pracowników w  strategicznych decyzjach oraz narzędzi zapewniają-
cych skuteczny przepływ informacji na temat funkcjonowania przedsiębiorstw.

Efektywną formą udziału pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem jest udział 
przedstawicieli załogi w organach spółek: radzie nadzorczej i zarządzie. Partycypacja 
pracowników w zarządzaniu oznacza, że pracownicy mogą, poprzez swoich przedsta-
wicieli w organach przedsiębiorstwa, współdecydować o jego działalności. Pracowni-
cy wybierają lub desygnują swoich przedstawicieli do organów statutowych przedsię-
biorstwa takich jak zarząd lub rada nadzorcza, którzy uczestnicząc w posiedzeniach 
organów statutowych, mają wpływ na sposób zarządzania przedsiębiorstwem.

Partycypacja pracownicza nie jest często stosowaną formą zarządzania przedsiębior-
stwem. Brakuje wiedzy na temat tego sposobu zarządzania przedsiębiorstwem zarów-
no wśród pracowników i przedsiębiorców jak i wśród społeczeństwa. Niski poziom wy-
korzystania partycypacji pracowniczej wynika ze złożonych uwarunkowań prawnych 
jak i  historycznych, według których może ona funkcjonować w  przedsiębiorstwach 
o  określonej formie własności (np.  powstałych w  procesie prywatyzacji przedsię-
biorstw państwowych). Przedstawiciele pracowników w  organach przedsiębiorstw 
działają najczęściej w podmiotach z udziałem własności państwowej, rzadziej prywat-
nych. Pojawia się trudność w egzekwowaniu przepisów, bowiem pracodawcy niechęt-
nie współpracują z przedstawicielami pracowników, nie widząc ich w roli zarządczej, 
naruszają przepisy regulujące partycypację pracowniczą, w tym prawo pracowników 
do wyboru i odwołania członka zarządu i rady nadzorczej. Niechętnie także organizują 
wybory przedstawicieli pracowników do organów spółek, ograniczają liczbę przedsta-
wicieli oraz utrudniają im pracę na przykład poprzez ograniczenie dostępu do informa-
cji. Z drugiej strony, przedstawiciele pracowników pełniący funkcję w organach spółki 
mają trudną rolę, nie zawsze bowiem mogą przekazać pełne informacje załodze zakła-
du pracy a w zarządzaniu przedsiębiorstwem uda się uwzględnić wszystkie potrzeby 
pracowników. Wpływa to  na  ocenę pracy przedstawicieli pracowników w  organach 
spółki i ich poparcie wśród załogi dla tej formy reprezentacji jej interesów.

W przedsiębiorstwach prywatnych partycypacja pracowników w zarządzaniu jest incy-
dentalnie stosowana, rzadziej też działają w nich związki zawodowe. Ma na to wpływ m.
in. kształt relacji pracodawca-pracownik z dominującą rolą pracodawcy ale też stopień 
przestrzegania praw pracowniczych. Przykładowo w Polsce, udział pracowników w za-
rządzaniu przedsiębiorstwami spotykamy w niewielkiej liczbie przedsiębiorstw pod-
danych w  przeszłości przekształceniom własnościowym (z  podmiotu państwowego 
w publiczny) oraz z udziałem zagranicznym. W Hiszpanii natomiast występują zarówno 
wśród przedsiębiorstw państwowych jak i instytucjach publicznych.

Mała skala zastosowania partycypacji pracowniczej i  wiedzy o  tej formie zarządza-
nia przedsiębiorstwami utrudnia choćby zbudowanie sieci kontaktowej wśród osób 
uczestniczących w  tej formie zarządzania przedsiębiorstwem w  celu wymiany wie-
dzy i dzielenia się dobrymi praktykami. Ogranicza to presję po stronie pracowników 
do zwiększenia roli tej formy reprezentacji interesów pracowników w procesach de-
cyzyjnych w  zakładzie pracy i  zrozumienie korzyści z  tego wynikających po  stronie 
przedsiębiorców. Deficytowe są również informacje o  skali zastosowania tej formy 
w gospodarce. Najczęściej to związki zawodowe są orędownikami zarządzania przed-
siębiorstwem z wykorzystania partycypacji pracowników oraz tworzą sieć kontaktową 
osób będących przedstawicielami pracowników w organach spółki w miejsce oficjal-
nych zbiorów danych.

Partycypacja pracownicza jest formą demokracji w miejscu pracy, stąd jest użytecznym 
instrumentem wdrażania transformacji klimatycznej w  sposób sprawiedliwy. Buduje 
bowiem wiedzę pracowników na temat zmian, daje możliwość ich wpływu na sposób 
ich wdrożenia przez co wzmacnia ich akceptację. Zwiększa odpowiedzialność pracow-
ników za  sukces działalności przedsiębiorstwa a  zarazem pracodawcy za  dobro pra-
cowników budując w ten sposób odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstwa i jego 
zrównoważony wymiar. Pozwala przez to na większą jakość decyzji, skuteczność reali-
zacji procesów i ich zrównoważony wymiar. Korzyścią stosowania partycypacji pracow-
niczej jest lepszy przepływ informacji a przez to wykorzystanie potencjału przedsię-
biorstwa oraz gwarancja ciągłości w procesach zarządczych. Partycypacja pracownicza 
przekłada na  funkcjonowanie w  społeczności, w  której działalność gospodarcza jest 
prowadzona, przez co systemowe procesy zyskują ludzki wymiar. Taka forma zarządza-
nia przedsiębiorstwem stwarza szansę uwzględnienia interesów wszystkich interesa-
riuszy transformacji klimatycznej, czyli w praktyce nikogo nie pozostawić w tyle. Stąd 
warto, aby przedsiębiorcy dostrzegli w większym stopniu korzyści wynikające z wyko-
rzystania partycypacji pracowniczej w  zarządzaniu przedsiębiorstwami, szczególnie 
w kontekście dostosowań do wymagań klimatycznych wynikających z Europejskiego 
Zielonego Ładu.

Partycypacja pracownicza jest odrębną formą reprezentacji pracowniczej na  pozio-
mie przedsiębiorstwa aniżeli związek zawodowy czy rada pracowników. Formy różnią 
regulacje prawne, w tym zróżnicowanie ról i kompetencji. Partycypację pracowniczą 
należy rozpatrywać w kontekście dialogu społecznego, jako sposób urzeczywistnienia 
społecznego wymiaru działalności gospodarczej wewnątrz przedsiębiorstwa.

Zarówno działalność partnerów społecznych jak i przedstawicieli pracowników w orga-
nach spółek jest realizowana w indywidualnie ukształtowanym dla danego kraju oto-
czeniu instytucjonalnym, zauważalne są jednak podobieństwa między nimi. Otoczenie 
instytucjonalne jest ważne dla funkcjonowania wszystkim form dialogu społecznego, 
kluczowe są jednak dobre praktyki i wola włączania partnerów społecznych (i przed-
stawicieli pracowników w przypadku partycypacji pracowniczej) w proces decyzyjny. 
Biorąc pod uwagę skalę rokowań zbiorowych należy uznać, że istnieją poważne wy-
zwania dla upowszechnienia się dialogu społecznego w Unii Europejskiej pod każdą 
postacią. Szczególnie niska jakość dialogu jest widoczna jest w  państwach Europy 
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Środkowej i Wschodniej zarówno na poziomie krajowym jak i zakładowym. Potwierdza 
to Komisja Europejska w dokumentach Semestru Europejskiego, procesu zarządzania 
gospodarczego w Unii Europejskiej. Jeśli już odnotowujemy dobre praktyki, to raczej 
w  ramach dialogu społecznego aniżeli udziału (partycypacji) pracowników w  zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwami. Jedną z  wspomnianych już wcześniej barier funkcjono-
wania dialogu społecznego jest nieuznawanie związków zawodowych i  innych form 
reprezentacji pracowniczej przez przedsiębiorców i rząd oraz niechęć do angażowania 
w dialog społeczny. Dużym problemem jest też niechęć przedsiębiorców do tworze-
nia organizacji pracodawców i  zrzeszania się w  ich strukturach, przez co  związki za-
wodowe borykają się z brakiem reprezentatywnego partnera do prowadzenia dialo-
gu społecznego po stronie pracodawców. Zmiana tej sytuacji napotyka na trudności. 
Zachęty, na przykład podatkowe, nie przekładają się na wzrost potencjału organizacji 
pracodawców i ich zaangażowania w dialog społeczny. Utrudnia to rozwój kultury dia-
logu społecznego i zwiększenia jego roli w procesach decyzyjnych zarówno na pozio-
mie przedsiębiorstw jak i gospodarki. Niebagatelna w związku z tym wydaje się rola 
państwa i  instytucji unijnych, które powinny promować dialog społeczny poprzez 
jego wzorcową realizację i oczekiwać jego prowadzenia w gospodarce np. preferując 
przedsiębiorstwa posiadające układ zbiorowy pracy np. w zamówieniach publicznych 
czy poprzez system certyfikacji.

Partnerzy społeczni mają szereg potencjałów, które mogą wykorzystać w ramach proce-
su transformacji klimatycznej. W przypadku związku zawodowego siła bierze się z zdol-
ności zrzeszania pracowników, umocowania prawnego oraz potencjału oddziaływania 
na kształt debaty publicznej. Poziom uzwiązkowienia jest ważny dla oceny potencjału 
związków zawodowych do prowadzenia dialogu społecznego, jednak w praktyce go nie 
determinuje. Oddziaływanie związków zawodowych zależy w znacznej mierze od kul-
tury i tradycji danego państwa w obszarze dialogu społecznego, ale także od zdolności 
do mobilizacji społeczeństwa do poparcia swoich postulatów. Mniejsza skala uzwiązko-
wienia z jaką borykają się organizacje związkowe z niektórych państw nie oznacza nie-
możliwości skuteczności. Są przykłady organizacji związkowych pokazujące, że to zdol-
ność budowania poparcia społecznego przy pomocy swojej wiarygodności powoduje 
skuteczność realizacji postulatów. Poparcie społeczne kreowane jest przede wszystkim 
przez podejmowanie tematów ważnych z punktu widzenia społeczeństwa a więc nie tyl-
ko bezpośrednio związanych ze stosunkami pracy. Uczestnictwo w życiu społeczności 
ułatwia związkom zawodowym dostęp do  wiedzy o  problemach i  opiniach, budowa-
nie wspólnoty. W wielu państwach związki zawodowe dysponują siłą polityczną, która 
pozwala im oddziaływać na politykę państwa. Może ona wynikać z uprawnień ustawo-
wych do udziału w procesie decyzyjnym poprzez np. konsultacje społeczne lub poprzez 
nieformalne oddziaływanie na decyzje. Poza tym, w wielu państwach liczba członków 
zrzeszonych w związku zawodowym lub organizacji pracodawców i skala objęcia ukła-
dami zbiorowymi pracy są argumentem wzmacniającym siłę stanowisk wyrażanych 
publicznie. Partnerzy społeczni mają także zdolność do kształtowania opinii publicznej 
poprzez inicjowanie dyskusji, prezentowanie stanowisk i ekspertyz czy kampanie me-
dialne. W przypadku związków zawodowych, ich narzędziem oddziaływania na proces 
decyzyjny mogą być również działania zbiorowe takie jak demonstracje, pikiety i strajki.

Istnieje szereg dokumentów międzynarodowych, które odnoszą się zarówno do dia-
logu społecznego jak i partycypacji pracowniczej a odwołania w tym zakresie umac-
niają się. Poza dorobkiem Międzynarodowej Organizacji Pracy, na  przykład Agenda 
2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych2, przyjęta w 2015 roku, jako jeden z Celów 
Zrównoważonego Rozwoju (8.) wskazuje wzrost gospodarczy i  godną pracę. Godna 
praca oznacza w  praktyce  m.in. wysokiej jakości miejsca pracy w  przedsiębiorstwie 
przestrzegającym praw pracowniczych, godziwe wynagradzającym oraz niedyskry-
minującym pod żadnym względem, w  tym płacowym. Wzrost gospodarczy z  kolei 
powinien być zrównoważony, co  oznacza także sprawiedliwe dzielenie się owocami 
wzrostu gospodarczego. Wymienione elementy są w  obiektywie działań związków 
zawodowych. Ponadto, kolejnym z Celów Agendy (16.) jest promowanie pokojowego 
i inkluzywnego społeczeństwa oraz budowanie na wszystkich szczeblach skutecznych 
i  odpowiedzialnych instytucji sprzyjających włączeniu społecznemu. W  szczególno-
ści, chodzi tu  o  rozwijanie skutecznych, odpowiedzialnych i  przejrzystych instytucji 
oraz zapewnienie włączającego i  partycypacyjnego procesu podejmowania decyzji 
na  wszystkich szczeblach. Należy przez to  rozumień działanie partneró społecznych 
w ramach dialogu społecznego.

Także Organizacja Współpracy Gospodarczej i  Rozwoju (OECD) podkreśla znaczenie 
dialogu społecznego jako rozwiązania pozwalającego przezwyciężyć wyzwania zwią-
zane z transformacją klimatyczną.

Deklaracja Śląska Solidarności i  Sprawiedliwej Transformacji przyjęta na  Konferencji 
ONZ w sprawie zmian klimatu w Katowicach (COP 24 w 2018 r.) przez szefów państw 
i rządów wskazuje, że „Strony potwierdzają uwzględnienie imperatywu sprawiedliwej 
transformacji siły roboczej oraz tworzenia godnej pracy i wysokiej jakości miejsc pra-
cy”. Deklaracja ta odnotowuje również znaczenie partycypacyjnego i reprezentatyw-
nego procesu dialogu społecznego obejmującego wszystkich partnerów społecznych 
w celu promowania wysokich wskaźników zatrudnienia, odpowiedniej ochrony socjal-
nej, standardów pracy i dobrobytu pracowników i  ich społeczności podczas opraco-
wywania polityki klimatycznej poziomie krajowym.

Ponadto, Europejski Filar Praw Socjalnych3, dokument Unii Europejskiej zatwierdzo-
ny przez Parlament Europejski, Radę Unii Europejskiej i  Komisję Europejską, odnosi 
się do dialogu społecznego. W punkcie 8. pn. Dialog społeczny i  społeczne zaanga-
żowanie pracowników wskazano, że należy prowadzić konsultacje z partnerami spo-
łecznymi w  sprawie opracowywania i  wdrażania polityki gospodarczej i  społecznej. 
W  dokumencie potwierdza się, że pracownicy lub ich przedstawiciele mają prawo 
do  uzyskiwania informacji i  wyrażania swojej opinii w  odpowiednim czasie w  doty-
czących ich kwestiach. Według Filaru należy zachęcać do negocjowania i zawierania 
układów zbiorowych w sprawach, które dotyczą partnerów społecznych. Ważne jest 
też wspieranie potencjału partnerów społecznych i propagowanie dialogu społeczne-

2 https://www.un.org.pl/agenda-2030-rezolucja
3 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019‒2024/economy-works-

-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/
european-pillar-social-rights-20-principles_pl
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go. To kolejny unijny dokument, poza Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej4 
i Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej5, odnoszący się do dialogu społecznego.

Powyższe wskazuje, że dialog społeczny powinien odegrać kluczową rolę w procesie 
transformacji klimatycznej. Osłabienie dialogu społecznego obserwowane w  wielu 
państwach stanowi jednak zagrożenie dla sprawiedliwego wymiaru transformacji kli-
matycznej i  demokratyzacji wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu. Partycypacja 
pracownicza w zarządzaniu przedsiębiorstwami oraz instytucjonalny dialog społeczny 
są w ograniczonym stopniu wykorzystywane w procesie wypełniania celów Europej-
skiego Zielonego Ładu. Na poziomie przedsiębiorstw, udział pracowników w procesie 
transformacji klimatycznej jest co do zasady niewielki. Skupia się głównie w dużych, 
produkcyjnych przedsiębiorstwach. Należy mieć jednak na  uwadze, że w  strukturze 
unijnych gospodarek dużą część stanowią mikro i małe przedsiębiorstwa, w których 
nie działają z reguły związki zawodowe. Dodatkowo, niewielka liczba przedsiębiorstw, 
w  skali gospodarki unijnej, posiada strategię transformację klimatycznej, Ochrona 
pracowników przed negatywnymi konsekwencjami transformacji klimatycznej musi 
w tym przypadku odbywać się poprzez rozwiązania wypracowane w dialogu społecz-
nym na poziomie krajowym. W państwach, w których kondycja dialogu społecznego 
jest niska i utrzymują się przeszkody formalne do działalności, związki zawodowe na-
potykają jednak trudności w  efektywnym wpływaniu na  proces decyzyjny dotyczą-
cy transformacji klimatycznej w  tym jej zasad i  treści dokumentów strategicznych. 
Konsultacje społeczne mają często pozorny charakter, są krótkie i nie kończą się po-
rozumieniem w sprawie treści dokumentów. Zdarza się również pomijanie partnerów 
społecznych w procesie konsultacji i kierowanie dokumentów jedynie do organizacji 
pozarządowych.

Proces przekształceń do  gospodarki niskoemisyjnej będzie wynikiem procesów go-
spodarczych i zmian technologicznych ale też w dużym stopniu decyzji politycznych, 
które tworzą ramy prawne i  określają kierunek zmian. Stąd uwzględnienie dialogu 
społecznego w tym procesie jest istotne z punktu widzenia osób reprezentowanych 
przez partnerów społecznych. Obecnie większość inicjatyw podejmowanych przez 
związki zawodowe w zakresie transformacji klimatycznej jest realizowana na poziomie 
krajowym i ma charakter systemowy, choć zdarzają się już również inicjatywy wdraża-
jące transformację na poziomie przedsiębiorstw. W praktyce z czasem, coraz bardziej 
odczuwalne skutki transformacji będą na poziomie przedsiębiorstw i tam będzie kon-
centrowała się aktywność partnerów społecznych. Z obserwacji wynika, że partnerzy 
społeczni, mimo opisanych wyżej przeszkód, nie tylko reagują na  występujące wy-
zwania związane z transformacją klimatyczną ale także starają się aktywnie wpływać 
na kształt tego procesu, zarówno na poziomie założeń transformacji jak i sposobu jej 
realizacji postulując uwzględnienie tym procesie bezpieczeństwa zatrudnienia. Przy-
biera to formę bieżących działań bądź zorganizowanych strategii. Partnerzy społeczni 
starają się wykorzystać w tym celu zarówno kompetencje wynikające z obowiązują-
cego w danym państwie prawa jak i zdolność wpływania na kształt debaty publicz-

4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/? uri=celex%3A12012E%2FTXT 
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/? uri=CELEX%3A12012P%2FTXT

nej w  sprawie transformacji klimatycznej. Chodzi tu  o  oddziaływanie na  stanowiska 
ekspertów i opinii publicznej poprzez np. organizację lub udział w wydarzeniach me-
dialnych i konferencjach, prowadzenie aktywności za pomocą mediów tradycyjnych 
i  elektronicznych (pisemnej lub wizualne), tworzenie kampanii upowszechniających 
stanowiska, organizowanie manifestacji. Powyższa aktywność wymaga od partnerów 
społecznych zasobu wiedzy i doświadczenia oraz zasobów finansowych a także orga-
nizowania współpracy z podmiotami z praktyką działania w ww. obszarach.

Partnerzy społeczni powinni kontynuować mobilizację swoich członków do  udziału 
w kształtowaniu transformacji klimatycznej. Może polegać to na informowaniu swo-
ich członków i  zwiększaniu świadomości na  temat wyzwań związanych z  procesem 
transformacji klimatycznej ale także zbieraniu od nich informacji zwrotnej na ten te-
mat oraz ich potrzeb. Silne zaangażowanie członków organizacji w proces kształtowa-
nia transformacji zwiększa mandat ich przedstawicieli w ramach dialogu społecznego 
i partycypacji pracowniczej w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Może także wpłynąć 
na urzeczywistnienie wymiaru sprawiedliwości transformacji.

Istnieje zgoda partnerów społecznych co do tego, że społeczności regionów podlega-
jących transformacji klimatycznej powinny brać udział w przygotowaniu planu trans-
formacji. Kluczowe jest, jak, aby – zanim rozpocznie się wdrażanie działań w  ramach 
tego procesu takich jak likwidacja przedsiębiorstw lub ich restrukturyzacja – zostały 
przygotowane inwestycje służące utrzymaniu i powstaniu nowych miejsc pracy, opcje 
przekwalifikowania i system osłon socjalnych (wyprzedzająco). Należy pilnie przygoto-
wać otoczenie prawne, instytucjonalne oraz finansowe sprawiedliwej transformacji kli-
matycznej zarówno na poziomie państwa, regionów jak i przedsiębiorstw oraz gospo-
darstw domowych. Na każdym etapie i szczeblu transformacji (krajowym, regionalnym 
i przedsiębiorstw) potrzebny jest dialog społeczny i partycypacja pracownicza w zarza-
dzaniu przedsiębiorstwami. Lokalni interesariusze powinni być informowani o szczegó-
łach tego procesu a jego ramy powinny być zasadniczo stałe, aby możliwe było przysto-
sowanie się do zmian np. w zakresie kształcenia i wyboru ścieżki zawodowej.

Jeśli chodzi o stanowisko związków zawodowych prezentowane wobec Europejskiego 
Zielonego Ładu to wskazują oni głównie na ryzyka społeczne i gospodarcze tej stra-
tegii, realność przyjętego tempa zmian w kontekście złożoności transformacji klima-
tycznej i wyzwania związane z tym procesem. Mimo powszechnej akceptacji działań 
na rzecz ochrony środowiska a przez to poprawy warunków zdrowia i życia pracowni-
ków, związkowcy są przekonani, że nie został właściwie oszacowany wpływ finansowy, 
społeczny wdrożenia polityki klimatycznej na warunki życia obywateli oraz możliwości 
techniczne. Spodziewają się negatywnego wpływu procesu transformacji klimatycznej 
na wzrost kosztów życia (ceny towarów oraz usług), wysokie koszty samego procesu 
transformacji (inwestycje osobiste obywateli państw wynikające z potrzeby dostoso-
wania się do transformacji: termomodernizacja mieszkania, jego bieżące ogrzewanie, 
zdobycie kwalifikacji koniecznych do aktywności zawodowej w niskoemisyjnej gospo-
darce). Wskazują potencjalnie negatywny wpływ transformacji klimatycznej na rynek 
pracy (poziom bezrobocia, warunki zatrudnienia, stan bezpieczeństwa i higieny pracy), 
kondycję gospodarczą i społeczną regionów najbardziej narażonych na transformację 
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(a  także ubóstwa i  wykluczenia społecznego) oraz konkurencyjność państw (degra-
dacja potencjału). Według nich unijna polityka klimatyczna spowoduje utratę konku-
rencyjności unijnych produktów zwłaszcza w  etapie przejściowym, przy znaczącym 
podwyższeniu kosztów życia obywateli UE. Według nich, polityka klimatyczna Unii 
Europejskiej będzie miała negatywne konsekwencje dla całej gospodarki unijnej, choć 
lepiej poradzą sobie państwa lepiej rozwinięte, które polityka klimatyczna premiuje. 
Przedstawiciele pracowników z reguły opowiadają się za jak najłagodniejszą trajekto-
rią transformacji klimatycznej, przy jednoczesnym wzroście nakładów na łagodzenie 
skutków społecznych transformacji. Postulują o  zadbanie o  bezpieczeństwo ener-
getyczne państw oraz przygotowanie instrumentów osłonowych dla pracowników 
i  przedsiębiorstw. Sygnalizują, że dynamiczna ścieżka realizacji transformacji klima-
tycznej spowoduje wzrost sprzeciwu społecznego wobec polityki unijnej na rzecz kli-
matu z uwagi na szybki wzrost kosztów utrzymania obywateli. Domagają się również 
zmian w polityce energetycznej Unii Europejskiej i działań na unijnym poziomie, które 
ochronią unijny rynek przed towarami i usługami tworzonymi bez uwzględnienia kosz-
tów środowiskowych oraz przestrzegania praw człowieka i praw pracowniczych.

Z  kolei organizacje pracodawców w  swoich stanowiskach skupiają się na  barierach 
prawnych i organizacyjnych realizacji transformacji klimatycznej. Wskazują na wysokie 
w ich ocenie koszty działalności gospodarczej ograniczają im możliwość inwestowania 
w adaptację do niskoemisyjnej gospodarki a także skomplikowane procedury admini-
stracyjne wykorzystania środków publicznych. Wskazują też na deficyt pracowników. 
Domagają się, podobnie jak związki zawodowe, zmian polityce energetycznej Unii Eu-
ropejskiej, celem zminimalizowania kosztów działalności gospodarczej. Obecnie, naj-
większym wyzwaniem są dla przedsiębiorców ceny energii, towarów i usług oraz trud-
ności z dostępem do materiałów w związku z zaburzonymi łańcuchami dostaw. Bariery 
te ograniczają potencjał do przeprowadzenia transformacji klimatycznej a zarazem ją 
wymuszają celem adaptacji prowadzenia działalności gospodarczej.

Przykładowe role, jakie mogą pełnić partnerzy społeczni w ramach dialogu w spra-
wie sprawiedliwej transformacji klimatycznej:

 » na  poziomie przedsiębiorstw – uzgodnienie konkretnych, określonych w  czasie 
i obejmujących całe przedsiębiorstwo planów redukcji emisji, poprzez np. inwe-
stycje, przy jednoczesnym tworzeniu godnych miejsc pracy, przekwalifikowaniu 
i utrzymaniu pracowników, szkoleniu, zapewnieniu minimum socjalnego dla pra-
cowników odchodzących z pracy oraz inwestowaniu w społeczności lokalne. In-
formowanie pracowników i egzekwowanie informowania ich przez pracodawcę.

 » na poziomie branż – promowanie ambitnych celów polityki w zakresie klimatu, 
zatrudnienia i sprawiedliwej transformacji a także inwestowanie we współpra-
cę sektorową w zakresie rozwoju i upowszechniania ekologicznych technologii 

i know-how; domaganie się dialogu społecznego od krajowych i regionalnych 
przedstawicieli władzy.

 » na poziomie regionalnym i krajowym – aktywna rola w formułowaniu i wdraża-
niu polityki klimatycznej uwzględniającej sprawiedliwą transformację, aktywne 
polityki rynku pracy i ochrony socjalnej, a także wspierających je inwestycji pu-
blicznych w szkolenia i edukację oraz zrównoważoną infrastrukturę. Postulowa-
nie informowania i publicznej debaty o procesie transformacji klimatycznej.

Wybrane elementy analizy SWOT (mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia) 
transformacji klimatycznej wykonanej w ramach projektu (dla państw w nim repre-
zentowanych):

Mocne strony:

ü	wysokiej jakości kadra pracownicza, dobrze wykształcona i posiadająca doświad-
czenie,

ü	stosunkowo duża rola przemysłu w gospodarkach państw projektu, z potencjałem 
do restrukturyzacji dostosowującej do niskoemisyjnej gospodarki i innowacji,

ü	wyznaczony kierunek polityki unijnej w sprawie polityki klimatycznej oraz środki 
unijne dedykowane transformacji klimatycznej,

ü	istniejące struktury dialogu społecznego.

Słabe strony:

ü	niska jakość dialogu społecznego w wielu państwach, zarówno na poziomie krajo-
wym, i branżowym jak i zakładowym,

ü	niska liczba pracodawców stosujących partycypację pracowników w zarządzaniu 
przedsiębiorstwami oraz prowadzących działalność gospodarczą zgodnie z zasa-
dami społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw,

ü	nieadekwatne do potrzeb nakłady na usługi publiczne i płace pracowników sekto-
ra publicznego, newralgicznego dla wdrożenia sprawiedliwego wymiaru transfor-
macji klimatycznej,

ü	nieoptymalny udział kobiet w rynku pracy, utrzymujące się różnice płacowe,

ü	utrudnienia w mobilności pracowników, zarówno między branżami jak i terytorialnie,

ü	niskie dochody dużej grupy obywateli, utrudniające udźwignięcie koniecznych 
nakładów w ramach adaptacji do przekształcającej się, niskoemisyjnej gospodarki.
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ü	ograniczona debata publiczna o sposobie i kosztach realizacji transformacji klima-
tycznych,

ü	wiedza o Europejskim Zielonym Ładzie jest niszowa tj. ograniczona do specjalistów 
i osób uczestniczących w procesie tworzenia ram transformacji klimatycznej.

Szanse:

ü	inwestycje w technologie stwarzają możliwość zwiększenia zaawansowania tech-
nologicznego przedsiębiorstw, wzrostu ich innowacyjności, utrzymania konkuren-
cyjności i zdobycia nowych rynków,

ü	rozwój nowych sektorów gospodarki i unowocześnienie już funkcjonujących,

ü	poprawa jakości środowiska a w konsekwencji lepsze zdrowie obywateli i mniejsze 
koszty dla systemu ochrony zdrowia z tytułu leczenia chorób wynikających z zanie-
czyszczenia środowiska,

ü	poprawa bezpieczeństwa i higieny w pracy,

ü	możliwość zmiany liczebności związków zawodowych, w  związku z  powstaniem 
przedsiębiorstw w nowych sektorach gospodarki.

Zagrożenia:

ü	założenia Europejskiego Ładu okażą się nieadekwatne do zmieniających się uwa-
runkowań, społecznych, gospodarczych i politycznych,

ü	nieefektywny dialog społeczny w  sprawie transformacji klimatycznej (niewyko-
rzystanie zasobu wiedzy partnerów społecznych) spowoduje brak społecznego 
wymiaru tego procesu, niedopasowanie instrumentów wsparcia do potrzeb pra-
cowników i  przedsiębiorstw, zwiększenie skali niepokojów społecznych oraz od-
rzucenie idei transformacji klimatycznej,

ü	proces transformacji klimatycznej spowoduje wzrost bezrobocia, ubóstwa i wyklu-
czenia społecznego,

ü	nieefektywne wykorzystanie potencjału pracowników spowoduje jego utratę i po-
gorszenie warunków życia pracowników i ich rodzin,

ü	niedostosowanie tempa transformacji klimatycznej do zdolności adaptacji pracow-
ników i przedsiębiorstw uniemożliwi jej efektywną realizację, co w konsekwencji 
zagrozi koniunkturze gospodarczej, miejscom pracy i sprawiedliwemu społecznie 
wymiarowi transformacji,

ü	nowe miejsca pracy będą niskiej jakości,

ü	niewystarczający zasób wiedzy przedsiębiorców na  temat sposobu przeprowa-
dzenia procesu dostosowania przedsiębiorstwa do działalności w gospodarce ni-

skoemisyjnej utrudni prowadzenie dalszej działalności gospodarczej i utrzymanie 
zatrudnienia,

ü	inwestycja sił i środków w proces transformacji będą trudne do pogodzenia z utrzy-
maniem bieżącej konkurencyjności przedsiębiorstw oraz zatrudnienia,

ü	niepewność związana międzynarodową z sytuacją polityczną i jest rozwój utrudnią 
osiągnięcie bezpieczeństwa energetycznego oraz dostępu do energii przystępnej 
cenowo dla przedsiębiorstw i pracowników,

ü	koszty transformacji klimatycznej przekroczą zakładany poziom finansowania unij-
nego oraz możliwości publiczne i prywatne,

ü	branże gospodarki odpowiadające obecnie za wzrost gospodarczy nie zostaną za-
stąpione efektywnie nowymi – dającymi przewagi konkurencyjne i miejsca pracy, 
w wyniku czego nastąpi wzrost bezrobocia, migracja mieszkańców i degradacja re-
gionów (nieefektywna realizacja planów sprawiedliwej transformacji),

ü	potencjał innowacyjności obecnego sektora wydobywczego, energetycznego 
przemysłu maszynowego i elektromaszynowego i ich pracowników zostanie utra-
cony w wyniku ich dezaktywizacji zawodowej lub podjęcia pracy o niższych wymo-
gach kwalifikacji w kraju bądź na emigracji zarobkowej (wpływ na konkurencyjność 
państwa na arenie międzynarodowej),

ü	zmniejszenie uzwiązkowienia w wyniku likwidacji zakładów pracy i utrudnień zrze-
szania pracowników w nowopowstałych przedsiębiorstwach pogorszy jakość dia-
logu społecznego.



2524

Rozdział III

Rekomendacje

Rekomendacje dotyczą szerokiego wachlarza zagadnień to jest są związane zarówno 
z organizacją transformacji klimatycznej jak i wzmocnieniem roli dialogu społecznego 
i partycypacji pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami w tym procesie. Adre-
satem rekomendacji są zarówno związki zawodowe, przedsiębiorcy i  ich organizacje 
jak i  rządy państw oraz organy Unii Europejskiej. Rekomendacje należy potraktować 
z  uwzględnieniem krajowych potrzeb i  uwarunkowań z  uwagi na  różnice w  formal-
nej organizacji dialogu społecznego i praktyk w jego obszarze. W jednych państwach 
ważnym aspektem będą regulacje kształtujące podstawy prawne dialogu społeczne-
go i partycypacji pracowniczej, bez których nie jest możliwe oczekiwanie ich prakty-
kowania. W  innych państwach z  kolei należy wypracować dobre praktyki, ponieważ 
poszanowanie roli partnerów społecznych w gospodarce i kultura dialogu są większe.

Ramy sprawiedliwej transformacji klimatycznej:

1. Należy zbudować w dialogu społecznym porozumienie społeczne dotyczące spo-
sobu przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji klimatycznej, przy zasadniczej 
roli i  odpowiedzialności państwa za  jej przebieg. Transformacja klimatyczna jest 
procesem złożonym a uwarunkowania jej realizacji zmieniają się, dlatego wypra-
cowanie konsensusu społecznego i  politycznego w  sprawie zasad transformacji 
pozwoliłoby ograniczyć niepewność pracowników i przedsiębiorców co do przy-
szłych decyzji politycznych w  tej sprawie. Dobrą praktyką jest zawarcie umowy 
społecznej między partnerami społecznymi i  rządem dotyczącej sprawiedliwej 
transformacji klimatycznej. Taka umowa społeczna z kluczowymi zasadami i zobo-
wiązaniami byłaby de facto fundamentem dialogu w sprawie wdrażania transfor-
macji. Nie ma jednego modelu przekształceń odpowiedniego dla wszystkich. Pla-
ny muszą być indywidualne a ich trzonem musi być ochrona miejsc pracy, godne 
warunki zatrudnienia oraz polityki w zakresie kształcenia. Należy również stosować 
indywidualne podejście do każdego przedsiębiorstwa i pracownika.

2. Dobrą praktyką jest utworzenie na poziomie rządowym (np. w strukturach mini-
sterstwa) umocowanej do decydowania jednostki zajmującej się kwestią sprawie-
dliwej transformacji.

3. Należy zwiększyć rolę dialogu społecznego na poziomie krajowym, terytorialnym, 
branżowym i zakładowym poprzez wzrost przestrzegania przepisów dotyczących 
dialogu społecznego klimatycznej.

4. Należy efektywnie wykorzystać instytucje dialogu społecznego w  zarządzaniu 
procesami gospodarczymi wdrażającymi Europejski Zielony Ład. Tam, gdzie jest 
to  konieczne, należy usunąć bariery prawne szkodzące tworzeniu i  aktywności 
związków zawodowych oraz partycypacji pracowników w  zarządzaniu przedsię-
biorstwami. Należy też wzmocnić kontrolę przestrzegania prawa. Dobrze funk-
cjonujący dialog społeczny oraz silny system ochrony socjalnej może przyczynić 
się do  postrzegania przez pracowników transformacji klimatycznej jako szansy 
w miejsce zagrożenia. Zarządzanie przedsiębiorstwami w formie partycypacji pra-
cowniczej, gdy przedstawiciele pracowników są członkami organów spółki może 
ułatwić proces transformacji przez lepszy przepływ informacji i dostosowanie dzia-
łań a przez to zwiększyć jego skuteczność.

5. W  dialogu społecznym należy wypracować instrumenty rynku pracy i  ochrony 
socjalnej, które będą konsekwentne stosowane a  ich skuteczność monitorowana 
(demokratycznie współtworzone plany sprawiedliwej transformacji klimatycz-
nej). W transformację muszą zostać wpisane działania przeciwdziałające ubóstwu, 
w tym ubóstwu energetycznemu i ubóstwu pracujących. Towarzyszyć im muszą 
inicjatywy.

6. Należy przygotować wspólnie z partnerami społecznymi nowe specjalizacje regio-
nów, w których będzie skoncentrowana transformacja klimatyczna, celem stworze-
nia ich nowego potencjału rozwojowego.

7. Należy zadbać o jakość zatrudnienia w gospodarce, w tym ograniczyć lukę płacową 
i inne przejawy dyskryminacji na rynku pracy. Wysokiej jakości miejsca pracy muszą 
stać się ramą dla przejścia pracowników między sektorami gospodarki oraz akty-
wizacji osób biernych zawodowo w  ramach wdrażania Europejskiego Zielonego 
Ładu (działania związane z aktywnością na rynku pracy warunkujące sprawiedliwą 
transformację).

8. Działania skierowane do kobiet w transformacji energetycznej powinny mieć cha-
rakter całościowy i obejmować w obszary edukacji, rynku pracy, infrastruktury oraz 
środki mających na celu zmianę norm społecznych. Trzeba przezwyciężyć wyzwa-
nia instytucjonalne związane ze słabością usług publicznych oraz ograniczyć skalę 
nieprzestrzegania prawa pracy w gospodarce.
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9. Głos kobiet w temacie transformacji klimatycznej musi być uwzględniany, również 
poprzez włączane ich w procesy decyzyjne i aktywizowanie do działania. Należy 
zidentyfikować wyzwania i szanse dla kobiet w procesie transformacji klimatycznej 
i zapewnić, aby była dla nich sprawiedliwa.

10. Osiągnięcie transformacji klimatycznej w  sprawiedliwy i  inkluzyjny sposób wy-
maga zwiększenia nakładów publicznych na  usługi publiczne, w  tym budżetów 
na kształcenie pracowników przez całe życie i kadry nauczycielskiej oraz jej godzi-
we wynagradzanie. Należy poprawić warunki zatrudnienia w administracji publicz-
nej i usługach publicznych, jako kluczowe dla powodzenia procesu transformacji 
klimatycznej.

11. Nie można tracić z punktu widzenia o społecznych skutków pandemii COVID-19, 
która obciążyła społeczeństwa pod względem finansowym i zdrowotnym. Polityka 
publiczna musi uwzględnić skutki pandemii COVID-19 poprzez adekwatne nakłady 
na usługi publiczne.

12. Sprawiedliwa transformacja klimatyczna musi uwzględniać przygotowanie strate-
gii przemysłowej, dostosowaną do ambitnych celów środowiskowych i zapewnia-
jącej wysokiej jakości miejsca pracy.

13. Należy upewnić się, że energia i produkty pochodzące spoza Unii Europejskiej zo-
stały wykonane z poszanowaniem praw człowieka, praw pracowniczych i ochrony 
środowiska a w razie potrzeby zlikwidować im dostęp do unijnego rynku.

14. Polityka unijna i krajowa w ramach sprawiedliwej transformacji klimatycznej muszą 
zapewnić przedsiębiorstwom i pracownikom dostęp do przystępnej cenowo ener-
gii.

15. Fundusze dedykowane transformacji muszą być na adekwatnym do potrzeb po-
ziomie (odpowiednie zasoby). Należy stworzyć bodźce (np. ułatwienia w dostęp-
ności finansowania, jasne procedury administracyjne) do uruchomienia inwestycji 
prywatnych w celu przeprowadzenia przekształceń do gospodarki niskoemisyjnej,

16. Informacja o dostępnych instrumentach wsparcia dedykowanych transformacji kli-
matycznej musi być czytelna (przejrzystość systemu wsparcia, koncentracja w jed-
nym miejscu, spełniająca kryteria dostępności).

17. Należy udostępnić dla przedsiębiorstw oraz pracowników usługi doradcze w  ra-
mach publicznego systemu wsparcia.

18. Fundusze publiczne (w  tym unijne) powinny być wykorzystane jako dźwignia 
do  promowania godnych warunków pracy, dialogu społecznego, wysokiej jako-
ści kształcenia. Finansowanie działań związanych z  zatrudnieniem powinno być 
warunkowe, to znaczy uzależnione od przestrzegania przez przedsiębiorcę praw 

pracowniczych oraz poszanowania prawa pracowników do  tworzenia związków 
zawodowych i ich działalności.

19. Przedsiębiorstwa powinny przyjąć i  realizować sprawozdawczość zrównowa-
żonego rozwoju (ESG), która jest uznanym standardem zarówno w  zakresie od-
powiedzialności korporacyjnej, jak i  zrównoważonego rozwoju. Obecnie skala 
sprawozdawczości dotycząca zrównoważonego rozwoju jest niewielkim stopniu 
stosowana, dlatego należy dążyć do zwiększenia skali przestrzegania przez przed-
siębiorstwa praw człowieka i  praw pracowniczych poprzez weryfikację działań 
w ramach sprawozdawczości. Przedsiębiorstwa powinny w większym stopniu sto-
sować należytą staranność zalecaną przez Wytyczne Organizacji Narodów Zjedno-
czonych dotyczące biznesu i  praw człowieka. Łańcuchy dostaw przedsiębiorstw 
muszą uwzględniać przestrzeganie praw człowieka i  praw pracowniczych przez 
wszystkie podmioty gospodarcze.

20. Rząd i administracja publiczna powinny promować, poprzez system zamówień pu-
blicznych, przedsiębiorstwa przestrzegające prawa pracownicze, prawa związkowe 
oraz posiadające zawarty układ zbiorowy pracy.

21. Konsultacje społeczne w sprawach transformacji klimatycznej powinny być obo-
wiązkowe, a  koszty uczestnictwa w  nich powinny być neutralne dla partnerów 
społecznych (np. w zakresie dojazdów na spotkania) i realizowane w odpowiednim 
czasie.

22. Należy wprowadzić i  egzekwować wymóg, aby interesariusze otrzymywali infor-
macje zwrotne na  temat wyników konsultacji społecznych oraz efektów dialogu 
społecznego od strony rządowej w odpowiednim czasie.

23. Należy wdrożyć cykliczną ocenę skutków społecznych i ekonomicznych transfor-
macji klimatycznej, w tym na zatrudnienie, kondycję branż i regionów.

24. Z uwagi na to, że priorytetem sprawiedliwej transformacji klimatycznej jest utrzy-
manie wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników na rynku pracy, każde 
odejście z pracy powinno być powiązane z instrumentami aktywizującymi na ryn-
ku pracy. W miejsce likwidowanego miejsca pracy (przed jego likwidacją) powinno 
zostać stworzone nowe miejsce pracy. Proces przekwalifikowania musi zostać „szy-
ty na miarę” to jest dostosowany do konkretnego pracownika a jego skuteczność 
monitorowana. W  razie potrzeby należy stosować kilka instrumentów wsparcia 
dla jednego pracownika bądź przedsiębiorstwa. Miernikiem efektywności wspar-
cia powinna być jakość zatrudnienia. Efektywny system aktywizacji zawodowej 
może polegać na  ułatwieniach i  wsparciu dla pracowników w  znalezieniu pracy 
za  pośrednictwem publicznych służb zatrudnienia, organizacji tzw. giełd pracy, 
preferencji dla transformujących się przedsiębiorstw i ich pracowników do udzia-
łu w  inwestycjach w  nowo tworzonych specjalizacji regionalnych czy relokacji 
pracowników do  innego zakładu pracy celem wykorzystania ich potencjału i  za-
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chowania ciągłości zatrudnienia. Na  poziomie przedsiębiorstwa należy stworzyć 
indywidualne strategie transformacji klimatycznej, we  współpracy ze  związkami 
zawodowymi. Instrumenty wsparcia muszą być dostępne dla wszystkich pracowni-
ków, na których wpływa transformacja klimatyczna.

25. Aktywizacja zawodowa powinna odbywać się ze źródeł prywatnych i publicznych. 
Na poziomie unijnym należy przedłużyć stosowanie tymczasowych środków finan-
sowania w sytuacji bezrobocia takich jak np. instrument SURE, tak długo, jak to bę-
dzie konieczne.

26. W ramach tworzenia krajowych, regionalnych i  indywidualnych planów transfor-
macji klimatycznej należy uwzględnić różnorodność pracowników (m.in. aspekt 
wieku i płci).

27. Należy stworzyć pracownikom warunki do  kształcenia (finansowe, logistyczne, 
czasowe). Celem kształcenia powinno być uzyskanie przez pracownika stabilnego 
miejsca pracy wysokiej jakości. Należy zadbać o jakość kształcenia (rozważenie sys-
temu certyfikacji). Należy angażować partnerów społecznych w proces definiowa-
nia potrzeb w zakresie umiejętności i możliwości przekwalifikowania pracowników 
a także przewidywania zmian z wykorzystywaniem prawa do informacji i konsul-
tacji np. w formie grup roboczych, komitetów monitorujących na wszystkich po-
ziomach dialogu społecznego (krajowym, branżowym i  zakładowym). Wsparcie 
zatrudnienia powinno uwzględniać koszty dokształcania, wyposażenia stanowiska 
pracy, zmiany miejsca zamieszkania oraz dojazdów do  pracy. Warunki do  kształ-
cenia mogą przybrać formę opcji płatnych urlopów szkoleniowych dla osób pod-
noszących swoje kwalifikacje zawodowe. Kształcenie może odbywać się poprzez 
dzielenie się wiedzą (np. w formie mentoringu) w przedsiębiorstwach (organizowa-
ne przez pracodawców) oraz w społecznościach lokalnych (instytucje publiczne).

28.  Zakres instrumentów wsparcia w ramach sprawiedliwej transformacji klimatycznej 
powinien uwzględniać również odprawy, urlopy czy środki na  rozpoczęcie dzia-
łalności gospodarczej. Przy czym należy mieć na  uwadze, że wysokość wsparcia 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej zwykle pozwala na funkcjonowanie jedy-
nie mikrodziałalności gospodarczej a przetrwanie nowopowstałych biznesów jest 
stosunkowo niska. Ten instrument nie powinien zatem wykluczać instrumentów 
aktywizacji zawodowej w formie pracowniczej. Ważny jest regionalny wymiar za-
rządzania transformacją, aby nie doprowadzić do utraty potencjału pracowniczego 
w regionie a przez to wzrostu ryzyka degradacji.

29. Należy dostosować system kształcenia do potrzeb transformującej się gospodar-
ki (programy nauczania i  doskonalenia zawodowego) a  także doskonalić wiedzę 
i umiejętności pracowników sektora edukacji.

30. Państwa powinny skutecznie wdrożyć zalecenia Rady Unii Europejskiej w sprawie: 
kompetencji kluczowych w procesie nauki przez całe życie; kształcenia i szkolenia 

zawodowego na rzecz trwałej konkurencyjności, sprawiedliwości i odporności spo-
łecznej oraz w sprawie europejskich ram na  rzecz jakości i efektywności praktyk 
zawodowych.

31. Należy ułatwić przedsiębiorstwom inwestycje w kwalifikacje pracowników i prowa-
dzić politykę promującą trwałe zatrudnienie.

32. Transformacji klimatycznej powinny towarzyszyć inwestycje w zbiorowy transport 
publiczny celem poprawy warunków życia, mobilności pracowników oraz warun-
ków prowadzenia biznesu.

33. Należy wspierać rozwój mieszkalnictwa w różnych formach własności celem zwięk-
szenia mobilności pracowników oraz poprawy warunków ich życia w regionach.

34. Należy zwiększyć wiedzę społeczeństwa na temat transformacji klimatycznej, aby 
umożliwić zaplanowanie dostosowania się i wykorzystania instrumentów wsparcia, 
budowania zaufania społecznego i  transparentności procesu transformacji. Kam-
panie informacyjne powinny prowadzić pracodawcy na poziomie przedsiębiorstw 
i administracja publiczna na poziomie regionów i kraju.

Wzmocnienie roli dialogu społecznego

1. Tam gdzie jest to  konieczne należy, we  współpracy z  partnerami społecznymi, 
zmienić przepisy prawa celem zwiększenia możliwości skutecznych negocjacji 
zbiorowych w obszarze transformacji klimatycznej. Zmiany powinny dotyczyć m.
in. przepisów blokujących tworzenie i  działalność związków zawodowych oraz 
upowszechnienie się roli dialogu społecznego (w tym partycypacji pracowniczej) 
w  zarządzaniu przedsiębiorstwami. Ponadto, należy wzmocnić dialog społeczny 
poprzez dedykowanie odpowiednich środków publicznych i  prywatnych (przed-
siębiorstw) na ten cel.

2. Należy wykorzystać istniejące instytucje dialogu społecznego do zorganizowania 
współpracy strony rządowej i partnerów społecznych w sprawie treści i  realizacji 
strategii rozwoju kraju i  regionów uwzględniających sprawiedliwą transformację 
klimatyczną.

3. Należy zwiększyć poziom współdecydowania pracowników zarówno w  sektorze 
prywatnym, jak i publicznym, poprzez wprowadzenie możliwości udziału pracow-
ników w organach spółek prywatnych.
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4. Należy wzmocnić prawo pracowników do informacji i konsultacji oraz włączania ich 
w proces decyzyjny w przypadku restrukturyzacji, również poprzez ramy prawne 
na poziomie unijnym dedykowane transformacji klimatycznej.

5. Partnerzy społeczni i ich struktura mogą zostać wykorzystane jako nośnik informa-
cji o projektach i instrumentach dedykowanych transformacji klimatycznej wśród 
przedsiębiorstw i pracowników (przekaźnik i platforma komunikacji oraz budowa-
nia zaufania społecznego w ramach procesu transformacji klimatycznej).

6. Warto upowszechniać wiedzę na  temat dialogu społecznego i  partycypacji pra-
cowników w  zarzadzaniu przedsiębiorstwami w  społeczeństwie poprzez system 
edukacji.

7. Istotne jest zrozumienie procesu transformacji klimatycznej przez pracowników 
i  społeczności, dlatego należy dołożyć szczególnych starań, aby informacje były 
dostępne i  na  bieżąco przekazywane partnerom społecznym. Należy udostęp-
nić do  wiadomości publicznej informacje na  temat transformacji klimatycznej, 
harmonogram tego procesu i  postępy działań a  także kierować je  bezpośrednio 
do partnerów społecznych. Prowadzenie rzeczowej polityki informacyjnej zbuduje 
świadomość społeczną o tym procesie, zwiększy jego transparentność i umożliwi 
interesariuszom zaplanowanie edukacji, ścieżki zawodowej, sposobu ogrzewania 
mieszkania czy działalności gospodarczej. Informacje oparte na  wiedzy powinny 
odbywać się na  wszystkich poziomach oraz w  różnorodnych formach, adekwat-
nych do odbiorców treści.

8. Należy przeznaczyć wystarczająco dużo czasu na przekazanie pracownikom i  ich 
przedstawicielom niezbędnych informacji dotyczących procesu sprawiedliwej 
transformacji, zastosować odpowiednie formy komunikacji (np. pisemne – w for-
mie papierowej lub elektronicznej; w  trakcie spotkań osobistych bądź w  formie 
on-line; webinarów; sesji pytań i odpowiedzi, newsletterów) i umożliwić przygoto-
wanie się do dialogu w tej sprawie.

9. Warto utworzyć forum z udziałem partnerów społecznych (na poziomie krajowym 
i  regionalnym, przedsiębiorstwa), które będzie monitorowało realizację transfor-
macji klimatycznej i jej sprawiedliwego wymiaru.

10. Instytucje publiczne, pracodawcy i same organizacje partnerów społecznych mogą 
organizować szkolenia eksperckie dotyczące sprawiedliwej transformacji klima-
tycznej celem budowania specjalizacji konkretnych przedstawicieli partnerów spo-
łecznych i przedstawicieli pracowników w organach spółek np. z wykorzystaniem 
instytucji i ekspertów zewnętrznych.

11. Należy wykorzystać fundusze publiczne i unijne do organizacji współpracy partne-
rów społecznych celem wymiany wiedzy i dobrych praktyk w obszarze transforma-
cji klimatycznej (poziom krajowy i międzynarodowy).

12. Partnerzy społeczni powinni współtworzyć i monitorować stosowanie instrumen-
tów osłon socjalnych, aktywizacji zawodowej, wydatkowanie środków publicznych 
na poziomie państwa, branży, regionu oraz przedsiębiorstwa.

13. Związki zawodowe i organizacje pracodawców powinny wykorzystać swoją struk-
turę do zwiększenia przepływu informacji na temat transformacji klimatycznej oraz 
wykorzystać jej potencjał do budowania nacisku na uwzględnienie np. kwestii pra-
cowniczych. Należy wzmocnić komunikację i koordynację stanowisk w jej ramach 
oraz między organizacjami (budowanie sojuszy). Przepływ wiedzy musi się odby-
wać w dwustronnym kierunku, między wszystkimi szczeblami struktury organizacji 
oraz między pracownikami a ich przedstawicielami w organach przedsiębiorstwa. 
Zaletą dobrej komunikacji wewnętrznej jest spójność działań oraz ich większe po-
parcie.

14. Partnerzy społeczni powinni budować wiedzę na temat transformacji klimatycznej 
w celu kształtowania wewnętrznej kwalifikacji specjalistycznych i rozwijania stra-
tegii działania a  przez to  lepszego reprezentowania interesów swoich członków. 
Budowanie wiedzy może się odbywać w formie samodzielnego prowadzenia ba-
dań, współpracy między partnerami społecznymi na poziomie krajowym i między-
narodowym, korzystanie z  ekspertów zewnętrznych i  ekspertyz. Takie podejście 
wymaga inwestycji finansowych w ludzi oraz budowania sieci współpracy.

15. Partnerzy społeczni mogą wyznaczyć osobę w ramach swojej struktury lub utwo-
rzyć grupę/zespół, który będzie odpowiedzialny za gromadzenie wiedzy (budowa-
nie specjalizacji) w sprawie procesu transformacji klimatycznej, z zasobu którego 
będą mogli korzystać inni przedstawiciele w dialogu społecznym.

16. Należy doskonalić umiejętności negocjacyjne oraz prezentowania swoich stanowisk.

17. Partnerzy społeczni oraz przedstawiciele pracowników w  organach spółek po-
winni w większym stopniu dokumentować swoją pracę w obszarze transformacji 
klimatycznej i  prezentować ją na  zewnątrz. Pozwala to  zwiększyć wiedzę o  pre-
zentowanych stanowiskach, pokazać rolę w  kształtowaniu tego procesu oraz 
wpływać na  świadomość społeczną oraz procesy decyzyjne. Buduje także wia-
rygodność przedstawicieli pracowników w  sferze publicznej w  obszarze trans-
formacji klimatycznej. Dokonania na  rzecz poprawy warunków pracy i  zwięk-
szania pola partycypacji pracowniczej mają konkretną twarz osób, które tego 
dokonały – trzeba je  pokazać w  nowoczesnej formie. Dostępnymi formami 
upowszechniania doświadczeń są publikacje papierowe, wystawy tematycz-
ne, zapisy audiowizualne udostępniane w  sieci, osobiste spotkania w  trakcie, 
udział w  audycjach radiowych czy nagraniach telewizyjnych. Dobre prakty-
ki w  tym zakresie powinny wejść do  realizowanej strategii działania poprawy 
efektywności partycypacji pracowniczej w  zarządzaniu przedsiebiorstwami. 
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18. Na poziomie przedsiębiorstwa należy rozwijać dwukierunkową komunikację z pra-
cownikami i  ich przedstawicielami celem zdefiniowania potrzeb i oczekiwań pra-
cowników oraz kreowania rozwiązań w zakresie transformacji klimatycznej.

19. Na poziomie przedsiębiorstwa należy zapewnić pracownikom dostęp do rzetelnej 
i  transparentnej informacji na  temat planowanej transformacji klimatycznej po-
przez np. organizowanie w miejscu pracy spotkań eksperckich i publikowanie treści 
pozwalających na zwiększenie wiedzy pracowników i ich przedstawicieli na temat 
tego procesu. Należy używać zróżnicowanych form komunikacji w  przedsiębior-
stwie z uwzględnieniem dbałości o konstruktywną informację zwrotną od pracow-
ników i ich przedstawicieli w odpowiednim czasie. Ważny jest sposób organizacji 
spotkań (zakres tematyczny, czas na nie przeznaczony, termin). Nie mogą odbywać 
się rzadko, mieć charakteru ogólnego a czas na dyskusję być zbyt krótki.

20. Dobrą praktyką jest utworzenie przez przedsiębiorcę specjalnej komisji na pozio-
mie przedsiębiorstw dedykowanej procesowi transformacji klimatycznej, oddele-
gowywanie do niej osób, które będą odpowiedzialne za przepływ informacji w tej 
sprawie (oficerzy łącznikowi).

21. Uświadomienie korzyści wynikających z  partycypacji pracowniczej realizowanej 
przez dialog społeczny i udział pracowników w organach, nie może być kierowane 
do grup już przekonanych ale należy je kierować do całego społeczeństwa i inte-
resariuszy relacji gospodarczych. Odpowiedzialność za prowadzenie dialogu spo-
łecznego i jego kondycję spoczywa na rządach państw i organach Unii Europejskiej.

Wzmocnienie potencjału partnerów społecznych

1. Należy inwestować w potencjał partnerów społecznych (ze środków publicznych 
i  unijnych (np.  oddzielna pula środków na  organizowanie dialogu społecznego 
w ramach sprawiedliwej transformacji klimatycznej).

2. Należy upowszechniać wiedzę, ponieważ członkowie organizacji muszą znać za-
gadnienia polityki klimatycznej, żeby wprowadzić je do procesu negocjacji zbio-
rowych i dbać o sprawiedliwy wymiar procesów przekształceń. Zwiększenie zaan-
gażowanie zrzeszonych członków w  dyskusje na  temat wdrażania Europejskiego 
Zielonego Ładu sprawi, że będą dobrze poinformowani, zatem ich interesy będą 
mogły być dobrze przedstawione w procesie transformacji klimatycznej. Organi-
zowanie seminariów, szkoleń, sesji pytań i  odpowiedzi, dostarczanie opracowań 
jest użytecznym sposobem rozpowszechniania wiedzy, postulatów i wymiany in-
formacji a  przez to  zwiększania świadomości. Dobra praktyką jest angażowanie 

do współpracy ekspertów naukowych, przedstawicieli samorządu terytorialnego, 
lokalnych urzędów i interesariuszy procesu transformacji klimatycznej, Dwukierun-
kowa wymiana informacji musi odbywać się na wszystkich poziomach (zakładowy, 
branżowy, krajowy). Należy wypracować metody koordynacji współpracy miedzy 
poziomami wewnątrz organizacji (w obrębie swojej struktury).

3. Dobrą praktyką jest stworzenie w ramach organizacji partnerów społecznych we-
wnętrznych grup zajmujących się polityką klimatyczną bądź wyznaczenie osoby 
specjalizującej się w tym temacie, celem możliwości korzystania z wiedzy przez li-
derów organizacji. Dobrą praktyką, są cykliczne spotkania osób odpowiedzialnych 
za temat transformacji klimatycznej.

4. Inwestycja przez partnerów społecznych w umiejętności i narzędzia cyfrowe po-
zwalających na otwieranie i poszerzanie pola działania, w tym komunikacji, prezen-
tacji stanowisk, tworzenia sieci kontaktów, planowania wspólnych działań, spotkań, 
kampanii informacyjnych a  przez to  społecznego poparcia i  koalicji współpracy 
pozwalającej na  oddziaływanie na  decyzje na  poziomie przedsiębiorstw, branż, 
regionu i kraju. Warto wykorzystać media tradycyjne i elektroniczne do prezenta-
cji stanowisk w  sprawie transformacji klimatycznej. Odpowiedni poziom wysiłku 
na kształtowanie przekazu medialnego oraz umiejętne zarządzanie kanałami dys-
trybucji informacji mogą przesądzać o osiągnieciu efektów działań.

5. Organizowanie tzw. dni akcji, mających na celu zwiększenie świadomości dotyczą-
cych postulatów w  sprawie sprawiedliwego wymiaru transformacji klimatycznej 
oraz zwiększenia roli dialogu i partycypacji pracowniczej w tym procesie.

6. Dobrą praktyką jest nawiązanie przez partnerów społecznych współpracy z lokal-
nymi i  krajowymi organizacjami pozarządowymi celem wymiany wiedzy, stano-
wisk i budowania wspólnych działań.

7. Warto wykorzystać doświadczenie liderów organizacji, którzy skończyli karierę 
działaczy społecznych do  mentoringu. Takie osoby mogą stać się przewodnika-
mi w  kształtowaniu dialogu społecznego i  partycypacji pracowniczej, eksperta-
mi służącymi doradztwem w  trakcie negocjacji zbiorowych, autorami ekspertyz 
uwzględniających nabytą wiedzę.

8. Współpraca międzynarodowa jest obszarem, w  którym związki zawodowe po-
winny wzmocnić współdziałanie i  koordynację aktywności. Struktury dialogu 
społecznego na  szczeblu europejskim to  ważne forum międzybranżowych oraz 
sektorowych rozmów i negocjacji między partnerami społecznymi a także miejsce 
wymiany wiedzy i doświadczeń, inicjowania działań i szybkiego reagowania na po-
trzeby pracowników. Współpraca jest istotna zwłaszcza w zglobalizowanym świe-
cie ponadnarodowych koncernów i coraz wyraźniejszego procesu zintegrowanego 
zarządzania otoczeniem prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw 
na poziomie instytucji unijnych wpływającym na życie społeczeństw.
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Rola polityki unijnej

1. Należy stworzyć warunki do transformacji klimatycznej poprzez ponowną analizę 
i weryfikację polityki energetycznej Unii Europejskiej.

2. Komisja Europejska powinna zachęcać do dobrych praktyk w zakresie dialogu spo-
łecznego i  partycypacji pracowniczej w  zarządzaniu przedsiębiorstwami, w  tym 
wysokiej jakości konsultacji społecznych na poziomie państw. Należy wykorzystać 
Semestr Europejski (instrument zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej), 
Europejski Filar Praw Społecznych, Europejski Funduszu Odbudowy oraz proces 
wydatkowania funduszy wspólnotowych do egzekwowania od państw prowadze-
nia efektywnego dialogu społecznego,

3. Należy przeznaczyć oddzielny i  corocznie odnawiany zasób środków unijnych 
na budowę potencjału dialogu społecznego i wzrostu roli negocjacji zbiorowych 
w gospodarce Unii Europejskiej w okresie transformacji klimatycznej.

4. Na poziomie unijnym należy określić i egzekwować rekomendacje dotyczące ter-
minowych i wysokiej jakości konsultacji społecznych oraz udziału związków zawo-
dowych i przedstawicieli pracowników na poziomie lokalnym, krajowym i europej-
skim w kształtowania polityki państw.

5. Komisja Europejska powinna efektywne weryfikować działania państw w ramach 
implementacji i stosowania dyrektywy w sprawie adekwatnych płac minimalnych 
w  Unii Europejskiej w  zakresie planu działania na  rzecz promowania negocjacji 
zbiorowych i zawierania układów zbiorowych pracy.

6. Należy odpowiednio ukształtować dyrektywy Unii Europejskiej dotyczących spra-
wozdawczości korporacyjnej w zakresie zrównoważonego rozwoju i należytej sta-
ranności, w tym zwiększenia zakresu i szczegółowych wymogów w tym obszarze 
dotyczących kwestii społecznych (w tym pracowniczych).

Podsumowanie

Wyzwania dotyczące ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju pozostają obecnie 
jednymi z najpoważniejszych w skali globalnej. Warunkiem zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego, który będzie realizował cele europejskiej gospodarki ujęte w strate-
gicznych dokumentach Unii Europejskiej, w tym w Europejskim Zielonym Ładzie, jest 
efektywne partnerstwo głównych interesariuszy, w tym partnerów społecznych w ra-
mach dialogu społecznego. Należy dołożyć starań, aby dialog społeczny był efektywny 
na każdym poziomie, jeśli wymiar socjalny Unii Europejskiej ma zostać urzeczywistnio-
ny. Szczególnie istotne jest to w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw (wynikającej 
z adaptacji do niskoemisyjnej gospodarki). Biorąc pod uwagę zobowiązania prawne, 
odpowiedzialność za  prowadzenie dialogu społecznego i  potencjał partnerów spo-
łecznych w  tym zakresie spoczywa na  rządach państw i  organach Unii Europejskiej. 
Ponownie należy podkreślić wagę kształcenia, które musi objąć nie tylko pracowników 
ale przede wszystkim prowadzących biznes, szczególnie w obszarze społecznej odpo-
wiedzialności ich działalności. Sprawiedliwy wymiar transformacji klimatycznej można 
osiągnąć tylko decydując o tym procesie wspólnie.
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