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yjemy w kraju, w którym podstaw  ustroju 
gospodarczego zgodnie z zapisem konstytu-
cji jest społeczna gospodarka rynkowa opiera-
j ca si  m.in. na dialogu i współpracy partne-

rów społecznych. Wszystko jednak wskazuje, 
e wi kszo  obywateli nie do ko ca zdaje 
sobie z tego spraw . Wynika to zapewne 
z niskiej siły oddziaływania i przekazu zwi z-
ków zawodowych i organizacji pracodawców. 
Co do zwi zków zawodowych sytuacja jest 
jasna ‒zapocz tkowany wraz z transformacj  
społeczno-ekonomiczn  w 1989 r. trend mar-
ginalizowania zwi zków zawodowych w po-
ł czeniu ze zmianami w formie wiadczenia 
i organizacji pracy doprowadził nie tylko do 
tego, e poziom uzwi zkowienia w naszym 
kraju oscyluje w granicach 11%, ale tak e do 

daleko id cej niewiedzy przeci tnego oby-
watela, zwłaszcza młodego pokolenia, cze-
mu słu  zwi zki zawodowe. Według bada  
CBOS z 2017 r. prawie połowa respondentów 

(45%) w ogóle nie ma adnej opinii na temat 
tych organizacji. Wła ciwie poza „Solidarno-
ci ” s  one do  słabo rozpoznawalne.

rodowisko pracodawców te  nie ma si  
czym pochwali . Jeste my pono  narodem 
coraz bardziej przedsi biorczym o czym 
wiadczy prawie 3 mln funkcjonuj cych pod-
miotów gospodarczych. Nie przekłada si  to 
jednak na sukces zorganizowania partnerów 
społecznych po stronie biznesu. Oczywi cie 
prawie 70% stanowi  mikro przedsi biorstwa, 
ale nic nie stoi na przeszkodzie, by te z nich 

 Jak promować 

 wizerunek partnerów społecznych? 

 Można nawet na skoczni narciarskiej 
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które zatrudniaj  jakichkolwiek pracowników 
zrzeszały si  tak jak im pozwala na to ustawa o 
organizacjach pracodawców. Nic z tego, pol-
scy pracodawcy z poziomem zorganizowania 
20% s  w ogonie UE wraz z bratni  Litw .

Wydaje si , e nie jest to powód do artów, 
ale do gł bokiej zadumy. Zarówno zwi zki 
zawodowe jak i organizacje pracodawców 
w naszym kraju zajmuj  si  głównie działaniem 
we własnych rodowiskach oraz bardziej czy 
mniej skutecznym lobbingiem wobec władz 
publicznych. Je eli jednak chc  promowa  
swój wizerunek na zewn trz warto, by korzy-
stały z form niekonwencjonalnych, takich ja-
kich wymaga obecna medialna rzeczywisto . 
Cała Polska kibicuje w tym sezonie naszym 
skoczkom narciarskim. Ale sukcesy odnosz  
tak e rewelacyjni Norwedzy z Danielem Andre 

Tande na czele. I zawsze gdy staj  triumfuj cy 
na podium mo na na ich nartach i ubiorach 
zauwa y  logo najwi kszej norweskiej cen-
trali zwi zkowej. Niewa ne, e prawie wszyscy 
pracownicy w Norwegii wiedz  co to jest LO. 
Wa ne, e ten odbiór kojarzy si  z sukcesem 
i młodymi radosnymi twarzami. Tak si  trafi a 
do społecze stw XXI wieku. Polscy partnerzy 
społeczni powinni szuka  podobnych sposo-
bów budowania własnej rozpoznawalno ci.

Zwyci ska dru yna norweskich skoczków nar-
ciarskich na mistrzostwach wiata w lotach. 
Zwró cie uwag  na znaczki LO na nartach 
i czapkach.
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