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Karta przedmiotu - Centrum Europejskiego 

 
kod przedmiotu  
(Course Number ) 
[wg.Erasmus-Socrates] 

4003-DS.-OG 
Wtorek, godz. 10.15-11.45, sala 214 CE UW 
początek: 17 listopada 

nazwa przedmiotu 
(Course)  

 
Dialog Społeczny  
 

ECTS (Credits) 1 
czas trwania  
(Contact Hours 

15 godzin wykładów 
 
15 hours of lectures  
 

prowadzący (Instructor) Ewa Tomaszewska 
typ dydaktyki (Teaching 
method)  

Wykłady 
 
Lectures 

forma zaliczenia 
(Grading)  

Zaliczenie pisemne 
 
 

cel (Objectives Prezentacja historii, sensu i ocena efektów dialogu społecznego w 
Polsce 
 
Presentation of history, sense and evaluation of effects of social dialog 
in Poland  

krotki opis  
(Course Description) 
[100-150 słów 

Historia ruchu związkowego w Polsce od 1980 roku, okres stanu 
wojennego i przemian strukturalnych. Porozumienia społeczne – sens 
dialogu społecznego. Powstawanie organizacji pracodawców. 
Tworzenie się instytucji dialogu trójstronnego, dialogu sektorowego i 
dialog obywatelski. 
 
History of trade unions movement in Poland since 1980 year, period of 
the martial low and structural changes. Social agreements – meaning of 
social dialog. Coming into existence of employers organizations. 
Formation of institutions  of tripartite dialog, sectoral dialog, civil 
dialog.  
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konspekt  
(Course Outline) 

1. Wykład wprowadzający: 
- konflikt społeczny – koszty społeczne – sens dialogu 

społecznego, 
- rola negocjacji 

 2. Porozumienia sierpniowe – 1980  
- Ruch związkowy do 13 grudnia 1981 i w okresie stanu 

wojennego 
3. Okrągły stół 
 4. Sytuacja w ruchu związkowym po 4.06.1989 
Społeczna Komisja Pojednawcza 

- relegalizacja NSZZ „Solidarność” 
- współpraca nad ustawami o związkach zawodowych, 

organizacjach pracodawców, o rozwiązywaniu sporów 
zbiorowych, o zatrudnieniu i bezrobociu, 

- rzeczywiste zderzenie się z bezrobociem,  
- tworzenie się organizacji pracodawców  

5. Tworzenie się zinstytucjonalizowanego dialogu społecznego 
- Porozumienie z rządem z czerwca 1992 roku 
- negocjacje Paktu o przedsiębiorstwie…(pierwsze negocjacje 

trójstronne – w trzech układach) 
6. Komisja Trójstronna ds. Społeczno – Gospodarczych 
7. Reforma systemu Ubezpieczeń społecznych w Polsce a rola 
partnerów społecznych w procesie tworzenia prawa  
8. Aktualny stan dialogu społecznego w Polsce  
 

literatura (Textbook) 1. Robotnicy 1991. Świadomość społeczna w czasach przełomu. 
Juliusz Gandawski, 1992 

2. Polityka i gospodarka w oczach pracowników, Tomasz Żukowski, 
Juliusz Gandawski, 1992 

3. Robotnicy przedsiębiorstw państwowych i skomercjalizowanych o 
własności pracowniczej, Juliusz Gandawski, 1994 

4. Robotnicy 1993. Wybory ekonomiczne i polityczne, Tomasz 
Żukowski, Juliusz Gandawski, 1994 

5. Przyzwolenie ograniczone. Robotnicy wobec rynku i demokracji, 
Juliusz Gandawski, 1996 

6. Związki zawodowe na rozdrożu, Juliusz Gardawski, 2001  
7. Korporacje transnarodowe a Europejskie Rady Zakładowe w 

Polsce, 2007 
8. Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, redakcja Juliusza 

Gandawskiego, 2009  
9. Związki Zawodowe a kryzys gospodarczy, Anna Jurkowska – Seidler,  

Jakub Stelina, Marcin Zieleniecki, DG ds. Zatrudnienia, Spraw 
Socjalnych i Równości  Szans, NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”, Uniwersytet 
Gdański, 2009  
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profil wykładowcy  mgr fizyki, od 1985 r. pracownik Centrum Informatycznego UW, 
Działacz związkowy – w NSZZ „Solidarność” od 1980 r. Od 1986 członek 
Komisji Interwencji i Praworządności; przez ponad 14 lat członek 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” odpowiedzialny za politykę 
społeczną; kierowanie stolikiem socjalnym w negocjacjach „Paktu o 
przedsiębiorstwie państwowym w trakcie przekształceń”, negocjacje w 
sprawie nowelizacji Kodeksu Pracy i w sprawie ratyfikacji EKS, 
kierowanie Zespołem KK ds. reformy systemu ubezpieczeń społecznych.  
Członek i ekspert zespołów Komisji Trójstronnej 
1989 – współzałożyciel Amnesty International w Polsce,  
1989 – 1990 członek Społecznej Komisji Pojednawczej,  
1990 – ławnik w sądzie karnym,  
1997 – 2001 poseł, wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i 
Komisji Nadzwyczajnej ds. reformy systemu emerytalnego, członek 
Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, 
1998 – 2002 sejmik mazowiecki (komisje: Polityki Społecznej i Edukacji), 
1998 – 2002 Przewodnicząca Komitetu Doradczego Urzędu Nadzoru 
nad Funduszami Emerytalnymi, 
2002 – do dziś członek Rady Ubezpieczonych, 
2002 – 2004 członek Rady Nadzorczej PFRON, 
2004 – Współpraca z ILO przy opracowywaniu podręcznika nt. 
systemów ubezpieczeń społecznych w krajach Europy Środkowej i 
Wschodniej (wydany w Budapeszcie), 
2005 – 2007 senator RP, wiceprzewodnicząca Komisji Rodziny i Polityki 
Społecznej, 
2007 – 2009 poseł do Parlamentu Europejskiego, (173 wystąpienia na 
obradach plenarnych, wszystkie ze zgłoszonych poprawek przyjęte, 
sprawozdawca – cień w czterech sprawozdaniach).2007 – 2009 poseł do 
Parlamentu Europejskiego, 173 wystąpienia na obradach plenarnych, 
wszystkie ze zgłoszonych poprawek przyjęte, sprawozdawca – cień w 
czterech sprawozdaniach). 

  
  
 


