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1. Uzasadnienie wyboru tematu 

 

Badania nad rynkiem pracy skupiają się przede wszystkim na jego dwóch głównych 

elementach, którymi są płace i zatrudnienie, będące zarazem naturalnymi obszarami 

zainteresowań związków zawodowych. W literaturze dominują poglądy, iż najważniejszymi 

celami związków zawodowych są ochrona miejsc pracy oraz systematyczna poprawa 

warunków pracy i płacy poprzez negocjacje1. 

Rozdźwięk między teorią ekonomii a polską praktyką rynku pracy jest przedmiotem 

rozważań i badań rozprawy doktorskiej. Z kolei głównym podmiotem badań są związki 

zawodowe, które z założenia domagają się gwarancji w kwestii zatrudnienia, bezpieczeństwa 

socjalnego oraz przeciwstawiają się deregulacjom rynku pracy i uelastycznieniu kodeksu 

pracy. Literatura przedmiotu obejmuje zagadnienia dotyczące ekonomii pracy oraz 

zagadnienia dotyczące związków zawodowych. 

Motywem wyboru tematu o roli związków zawodowych na rynku pracy w Polsce był 

fakt, iż przegląd literatury nie zaowocował znalezieniem odpowiedzi na pytanie, jak związki 

zawodowe w Polsce wpływają na kształtowanie rynku pracy, a ściślej na jego kluczowe 

elementy, tj. poziom wynagrodzeń i zatrudnienia. Natrafiono na liczne publikacje dotyczące 

rynku pracy czy związków zawodowych, natomiast nie znaleziono pozycji, które łączyłyby te 

zagadnienia, czy badałyby korelacje między nimi. Stąd też, zdaniem autora, niniejsza 

rozprawa może wypełnić lukę badawczą w analizowanym obszarze. 

 

 

2. Cele rozprawy doktorskiej 

Związki zawodowe mają ponad stuletnią historię istnienia. Ich przeszłe, jak  

i teraźniejsze działania sprawiają, że odgrywają one pewną rolę w procesie kształtowania 

rynku pracy, ale są także istotnym podmiotem instytucjonalnym, którego działanie 

odzwierciedlone jest uczestnictwem w życiu gospodarczym, społecznym czy politycznym.  

Zadecydowało to o przyjęciu celu głównego rozprawy doktorskiej, jakim jest 

identyfikacja i ewaluacja roli związków zawodowych w funkcjonowaniu rynku pracy w 

Polsce. Na podstawie tak określonego celu głównego, sformułowano następujące cele 

szczegółowe: 

                                                 
1 Begg D., Fisher S., Dornbusch R., Ekonomia. Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 

1999, s. 348 



4 

 

C1:  Przegląd teoretycznych koncepcji ekonomii pracy. 

C2:  Ocena tendencji na rynku pracy w pierwszej dekadzie XXI wieku w Polsce. 

C3: Przedstawienie genezy i funkcjonowania dialogu społecznego w Polsce w oparciu  

o Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych. 

C4: Przedstawienie związków zawodowych jako głównych podmiotów reprezentujących 

stronę pracobiorców. 

C5: Określenie wpływu działania związków zawodowych na poziom wynagrodzeń  

i zatrudnienia. 

 

3. Hipoteza główna oraz hipotezy szczegółowe 

Problemem badawczym jest sprawdzenie popularnego w większości literatury poglądu, 

iż stosunek związków zawodowych do partnerów społecznych (tj. pracodawców) i rządu jest 

zazwyczaj roszczeniowy, nastawiony głównie na obronę za wszelką cenę miejsc pracy oraz 

podwyżki wynagrodzeń, a w konsekwencji hamują one wzrost gospodarczy. Zadanie polega 

na weryfikacji czy jest to pogląd uniwersalny, czy może w gospodarce polskiej jest on 

niesłuszny, a zatem czy gospodarka oraz przedsiębiorstwa są w stanie rozwijać się przy 

obecności związków zawodowych. 

Studium literatury przedmiotu doprowadziło do konkluzji pozwalających sformułować 

hipotezę główną, stanowiącą, iż związki zawodowe mają wpływ na funkcjonowanie 

rynku pracy w Polsce.  

W ramach hipotezy głównej wyodrębniono hipotezy szczegółowe, których weryfikacja 

służy realizacji celu pracy.  

H1. Związki zawodowe wpływają w sposób dodatni na poziom przeciętnego 

wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz przeciętne zatrudnienie w 

gospodarce ogółem.  

H2. Związki zawodowe wpływają w sposób dodatni na główne wskaźniki 

ekonomiczne przedsiębiorstwa, przede wszystkim na poziom płac 

(wynagrodzenie przeciętne w przedsiębiorstwie) oraz zatrudnienie. 

 

Warto dodać, iż wynagrodzenia w gospodarce rynkowej kształtują się przede wszystkim 

w wyniku zależności pomiędzy popytem na pracę a podażą pracy, strategii płacowej 

bezpośredniego pracodawcy, nieustannie konkurujących ze sobą przedsiębiorstw czy szeroko 

rozumianej polityki państwa, a związki zawodowe są tylko jednym z podmiotów 
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oddziałujących na rynek pracy. Wobec tego badanie wpływu związków zawodowych na 

funkcjonowanie rynku pracy nie będzie stanowić czy przesądzać o ich bezpośrednim 

wpływie.   

 

4. Metody badawcze i źródła 

W pracy zastosowano dwie metody badawcze: 

1)  Metoda ilościowa obejmuje: 

- Analiza statystyczna danych pierwotnych i wtórnych. Dokonano wyliczenia stóp 

wzrostu poszczególnych wielkości makroekonomicznych i mikroekonomicznych, 

określono zależności między wielkościami za pomocą współczynnika korelacji 

Pearsona, zaprezentowano trendy poszczególnych wielkości na wykresach oraz 

dokonano ich interpretacji. 

- Modele ekonometryczne oszacowane zarówno w ujęciu makroekonomicznym tj. w 

gospodarce narodowej w okresie 2000-2010 oraz w ujęciu mikroekonomicznym dla 

dwóch wybranych przedsiębiorstw, tj. Volkswagen Motor Polska w Polkowicach dla 

okresu 2001-2011 i Halfen Produkcja Sp. z o. o. z Nowych Skalmierzyc dla okresu 

2004-2012 (Microfit 4.1.). 

2) Metoda jakościowa polega na analizie polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu, 

która jest wsparciem dla badań metodą ilościową. 

 

Źródła danych pochodzą z: Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), Organizacji 

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Sedlak & Sedlak, Centrum Badania Opinii 

Społecznej (CBOS), polskich central związkowych tj.: NSZZ „Solidarność”, 

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) i Forum Związków 

Zawodowych (FZZ) oraz wybranych przedsiębiorstw tj. Volkswagen Motor Polska  

w Polkowicach i Halfen Produkcja Sp. z o. o. z Nowych Skalmierzyc. 

 

Autor pragnie także zwrócić uwagę na trudność związaną z zebraniem danych do 

badań. Na poziomie centralnym zarówno Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, jaki i Główny Urząd Statystyczny czy inne 

instytucje oraz ośrodki sondażowe nie posiadały danych dotyczących ogólnego stopnia 

uzwiązkowienia w Polsce. Poszczególne związki zawodowe także nie udzieliły informacji w 
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tym temacie. Pozyskanie danych odnośnie uzwiązkowienia okazało się możliwe dopiero za 

pomocą źródeł Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Równie trudne 

okazało się zebranie danych z przedsiębiorstw. Bardzo często zasłaniają się one tajemnicą 

handlową i mimo, iż deklarują zrozumienie istoty współpracy pomiędzy światem nauki a 

światem biznesu, to z uwagi na działającą konkurencję ich właściciele i menedżerowie 

niechętnie decydują się na przekazanie danych finansowych, które byłyby wykorzystane w 

badaniach.  

 

5. Zakres przedmiotowy rozprawy doktorskiej 

Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny i składa się czterech rozdziałów. Poza 

rozdziałami głównymi, jak i wstępem oraz zakończeniem praca zawiera bibliografię (łącznie 

wykorzystano 170 źródeł), spisy: tabel (23), wykresów (19), schematów (2) i rysunków (18) 

oraz załączniki zawierające wydruki komputerowe oszacowań (3). 

Pierwszy rozdział teoretyczny zawiera przegląd ekonomii pracy w kontekście historii 

myśli ekonomicznej. W rozdziale tym opisano zmiany, jakie dokonywały się w obrębie teorii 

ekonomicznych, a w szczególności w obszarze ekonomii pracy na przestrzeni dwóch 

minionych stuleci. W tej części pracy przedstawiono najważniejsze teorie ekonomii, takie jak 

teorie klasyczne, teorie keynesowskie, teorie neoklasyczne oraz instytucjonalizm. W dalszej 

części rozdziału opisano zasady funkcjonowania rynku pracy. Dokonuje się charakterystyki 

rynku pracy, zwłaszcza popytu na pracę oraz podaży pracy, a także odnosi się do zagadnień 

instytucjonalizacji rynku pracy, zatrudnienia oraz regulacji i deregulacji rynku pracy. 

Rozdział drugi, również teoretyczny, charakteryzuje zagadnienia dotyczące 

wynagrodzeń. Przedstawiono determinanty i mechanizmy stojące za zmianami płac, w tym 

siłę oddziaływania na rynek pracy różnych czynników i podmiotów, głównie związków 

zawodowych. Zagadnienia związane z wynagrodzeniami przedstawione są z punktu widzenia 

pracodawców, jak i z punku widzenia pracowników, a ściślej z punktu widzenia reprezentanta 

zbiorowych interesów pracowników tzn. związków zawodowych. Akcent położony jest także 

na nierówności dochodowe oraz teorię kapitału ludzkiego, która odgrywa coraz większą rolę 

w decyzjach związanych z kształtowaniem wynagrodzeń. 

W rozdziale trzecim, opisowym scharakteryzowano ruch związkowy w Polsce oraz 

dokonano przeglądu instytucjonalnych działań związków zawodowych. Działalność 

związkowa jest przedstawiona zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i krajowym 

według regulacji sformalizowanego, zinstytucjonalizowanego dialogu społecznego, a ściślej 
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na platformie, jaką jest Komisja Trójstronna ds. Społeczno-Gospodarczych. Rozdział kończą 

rozważania nad wyzwaniami stojącymi przed rozwojem dialogu społecznego w Polsce oraz 

analiza działań partnerów społecznych w okresie spowolnienia gospodarczego w latach 2008-

2012. 

Czwarty rozdział ma charakter metodyczno-empiryczny. Kolejno przedstawiono 

metodykę badań, cele oraz hipotezy badawcze. Następnie przeprowadzono badania w ujęciu 

makroekonomicznym odnosząc się do całej gospodarki, jak i w ujęciu mikroekonomicznym, 

ściślej dla dwóch wybranych przedsiębiorstw. Badania polegają na analizie statystycznej 

danych, oszacowaniu modeli ekonometrycznych, a w konsekwencji zbadaniu, jak związki 

zawodowe wpływają na kształtowanie rynku pracy w Polsce. Rozdział kończą wnioski 

sformułowane przez autora na podstawie uzyskanych wyników oraz zaprezentowano kierunki 

kontynuacji badań w przyszłości. 

 

6. Ramy teoretyczne 

Teorie kształtowania się płac ewaluowały, począwszy od stanowiącej, iż 

ukształtowane są one na poziomie minimum wystarczającego do egzystencji, poprzez 

podejście określające płace na podstawie produktywności krańcowej, a skończywszy na teorii 

kapitału ludzkiego. Późniejsze teorie zauważają także wpływ popytu na pracę i podaży pracy, 

rolę cykli koniunkturalnych czy relacje siły przetargowej pracodawców i pracowników. W 

ostatnich dekadach dostrzega się także wpływ zmian technologicznych w poszczególnych 

branżach i zawodach2. 

Ekonomia klasyczna zakłada, iż płace oparte są na rynkowym prawie popytu i podaży. 

Naturalna cena pracy jest wyznaczona poprzez minimum kosztów związanych z utrzymaniem 

pracownika i jego rodziny oraz uzyskanymi kwalifikacjami, a wartość pracy jest określona 

wartością produktu3. Wyróżnić można tu klasyczną teorię kształtowania wynagrodzeń A. 

Smith’a, teorię płacy roboczej opartą na modelu płac D. Ricardo czy koncepcję tzw. homo 

oeconomicusa stworzoną przez A. Smith’a, do której odnosił się następnie J. S. Mill’a. 

                                                 
2 Marcinkowska I., Ruzik A., Strawiński P., Walewski M., Badanie struktury i zmian rozkładu wynagrodzeń  

w Polsce w latach 2000-2006, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz - Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej, Warszawa 2008, s. 4 
3 Czajka Z., Zarządzanie wynagrodzeniami w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009,     

s. 15 

 



8 

 

Z kolei neoklasyczne teorie wynagrodzeń opierają się na funkcjonowaniu doskonałego 

rynku pracy, na którym pracownicy i pracodawcy dążą do maksymalizacji własnych korzyści, 

mając jednocześnie dostęp do pełnej informacji oraz mobilności.  

Teorie neoklasyczne wzbudzają wiele kontrowersji, ponieważ porównują rynek pracy z 

rynkiem towarowym, a praca nie jest zwykłym towarem. Pracodawcy zakupują od 

pracowników ich czas, wysiłek, wiedzę i zdolności, natomiast sama praca z uwagi, że jest dla 

większości pracowników konieczna z przyczyn egzystencjonalnych stawia ich w dużym 

stopniu uzależnienia od pracodawcy pod kątem wysokości płacy4. Warto wyróżnić tu teorię 

sprawiedliwego podziału dochodów pomiędzy trzema czynnikami produkcji J. B. Clark’a czy 

koncepcję A. Marshall’a. 

Teoria keynesowska zakłada sztywność płac oraz cen, która jest determinowana 

poprzez istnienie monopoli oraz związków zawodowych. Płace realne wyznaczone są w 

wyniku przetargów między przedsiębiorcami a pracownikami. Pracownicy niezrzeszeni w 

warunkach wolnej konkurencji mogą zrównać płace realne z krańcową przykrością pracy. 

Natomiast pracownicy zorganizowani w związek zawodowy są w stanie wpłynąć na poziom 

zarówno płac nominalnych, jak i realnych, aczkolwiek nie każde podwyższenie kosztów 

utrzymania będzie powodowało wszczęcie akcji strajkowej, gdyż pracownicy sprzeciwią się 

redukcjom płac nominalnych, ale nie sprzeciwią się obniżkom płac realnych w sytuacji, gdy 

towarzyszyć im będzie wzrost zatrudnienia ogólnego5. 

Minione półwiecze wykształciło także szereg współczesnych teoretycznych koncepcji 

odnoszących się do wynagrodzeń. Wśród nich należy wymienić teorie takie jak: insider-

outsider, poszukiwań i dopasowań, produktywności krańcowej czy rozwoju promującego 

wysokie kwalifikacje (tzw. skill-biased technical change). Coraz istotniejszą rolę w ostatnim 

czasie nabiera z kolei teoria kapitału ludzkiego nad którą prowadzone są liczne badania, które 

to zaowocowały powstaniem modelu T. Schultza, modelu J. Mincera czy modelu G. S. 

Beckera. Wśród współczesnych teorii wymienić warto także dwuczynnikową teorię 

motywacyjną F. Herzberga. Na uwagę zasługuje również model płacy wydajnościowej oraz 

wykształcone w drugiej połowie XX wieku modele systemu wynagrodzeń tj.: równościowy, 

agresywny i solidarnościowy. Z kolei teoria instytucjonalistów wskazuje na decydującą rolę 

związków zawodowych i umów zbiorowych na kształtowanie się płac i ich poziomu, choć 

                                                 
4 Gawrycka M., Zmiany w poziomie, strukturze i formach zatrudnienia w gospodarce polskiej w latach 2000-

2009, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2011, s. 28 
5 Keynes J. M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2003, s. 15 
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czasami stawia się jej zarzut, iż nie ma ona charakteru stricte ekonomicznego. Poza tym prace 

badawcze z zakresu formowania się płac wykształciły także teorie stochastyczne, cech 

osobowości, wyboru publicznego i struktury stanowisk. Przegląd współczesnych teorii należy 

zakończyć jedną z najnowszych teorii P. Diamond’a, D. Mortensen’a i C. Pissarides’a, która 

opisuje, iż płace są ustalane według rokowań pracowników z daną firmą. 

Współcześnie wskazuje się na brak zależności między obecną praktyką gospodarczą a 

modelami teoretycznymi wynagrodzeń, a każda koncepcja teoretyczna niesie wiele 

dylematów i ograniczeń uniemożliwiających zbudowanie modelu polityki płacowej, który 

uwzględniałby różne aspekty ekonomiczne, ale i społeczne oraz polityczne. Większość teorii 

stworzonych wcześniej jest oceniana krytycznie przez kolejne pokolenia ekonomistów. 

Jednak dostrzega się wpływ kształtowania wynagrodzeń przez zorganizowane grupy 

pracodawców w postaci monopoli i umów korporacyjnych, jak i grupy pracowników w 

postaci związków zawodowych oraz instytucji państwowych w postaci rządu i parlamentu6. 

 

7. Wyniki przeprowadzonych badań 

W efekcie przeprowadzonych badań empirycznych uzyskano następujące wyniki: 

I. W ujęciu makroekonomicznym 

1. Analiza statystyczna 

  W latach 2000-2013 przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej7 (WR) 

charakteryzowało się systematycznym trendem rosnącym. Wzrost wynagrodzeń w 

ujęciu nominalnym wyniósł 92,74%, a w ujęciu realnym 34,23%. Z kolei w badanym 

okresie 2000-2010 nastąpił wzrost przeciętnego wynagrodzenia w ujęciu 

nominalnym o 70,25%, a w ujęciu realnym wzrost ten wyniósł 28,7%. 

 W latach 2000-2013 wynagrodzenie minimalne8 (Wmin.) charakteryzowało się 

systematycznym trendem rosnącym. Wzrost w ujęciu nominalnym wyniósł 128,57%, 

a w ujęciu realnym nastąpił wzrost o 59,18%. Udział najniższego wynagrodzenia w 

wynagrodzeniu przeciętnym w gospodarce narodowej w latach 2000-2013 wahał się 

w przedziale 35,02% - 43,83%. 

                                                 
6 Czajka Z., op. cit., s. 23 
7 GUS, Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w latach 1950-2013, GUS, Warszawa 

12.02.2014 
8 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 grudnia 1970 

r., MPiPS, Dziennik Ustaw 2012 r., poz. 1026 i wcześniejsze 
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 Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej9 (AL) w latach 2000-2013 

charakteryzowało się umiarkowanymi wahaniami. Najwyższy stan zatrudnienia na 

poziomie 14955 tys. osób zanotowano w 2013 roku, a najniższy stan 12705,8 tys. 

osób zanotowano w 2004 roku. Stan zatrudnienia w 2000 roku wynosił 13491,7 tys. 

osób. W latach 2000-2013 przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrosło 

o 10,84%, natomiast w badanym okresie 2000-2010 wzrost ten wyniósł 3,18%. 

 Przeciętna wydajność pracy10 (APLR) w latach 2000-2013 corocznie wzrastała, a w 

okresie tym obserwuje się jej wzrost o 38,56%. Z kolei w badanym okresie tj. w 

latach 2000-2010 wzrost przeciętnej wydajności pracy wyniósł o 39,31%. 

 Uzwiązkowienie wśród ogółu pracujących11 (UD) w latach 2000-2010 cechowało się 

wahliwością. Przykładowo w okresie 2000-2002 uzwiązkowienie spadało z 17,2% 

do 14,1%, po czym wzrosło do poziomu 21,5% w 2005 roku, kiedy to zaczęło 

ponownie spadać do poziomu 14,6% w 2010 roku. Generalnie w badanym okresie 

uzwiązkowienie spadło o 15,11%. Średnie uzwiązkowienie w krajach OECD w 

2010 roku wyniosło dla porównania 17,5%, a poziom uzwiązkowienia w Polsce 

klasyfikuje się w dolnej części rankingu światowego uzwiązkowienia. 

W celu lepszego zobrazowania wszystkich analizowanych i badanych wielkości 

makroekonomicznych oraz uzwiązkowienia przedstawiono je na poniższym zbiorczym 

wykresie nr 1.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9  GUS, Roczne wskaźniki makroekonomiczne. Część III, GUS, Warszawa (aktualizacja 30.10.2014) 
10 Obliczenia własne na podstawie danych GUS. Przeciętna wydajność pracy w gospodarce narodowej wyrażona  

jest stosunkiem PKB do przeciętnej liczby pracujących w gospodarce narodowej. 
11 Dane OECD zaczerpnięte ze źródła: http://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=20167 
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Wykres 1. Przeciętne wynagrodzenie, przeciętne zatrudnienie, przeciętna wydajność pracy oraz 

uzwiązkowienie w latach 2000-2010 (indeksy jednopodstawowe, 2000=1) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS i OECD 

 

2. Korelacja liniowa między zmiennymi 

Badanie przeprowadzone za pomocą estymowania współczynnikiem korelacji Pearsona dla 

badanego okresu 2000-2010 przynosi następujące wnioski, które zawarte zostały w tabeli 1. 

 

Tabela 1. Korelacja liniowa między zmiennymi – ujęcie makroekonomiczne 

Badane 

zmienne 

Współczynnik  

korelacji liniowej 

Interpretacja 

 

r 
UD, WR

 

 

- 0,4277 

 Występuje ujemna korelacja liniowa 

 Wzrostowi wartości zmiennej UD towarzyszy spadek 

wartości zmiennej WR 

 Średnia siła korelacji 

 

r 
UD, AL

 

 

- 0,5853 

 Występuje ujemna korelacja liniowa 

 Wzrostowi wartości zmiennej UD towarzyszy spadek 

wartości zmiennej AL 

 Wyraźna siła korelacji 

 

r 
UD, APLR

 

 

- 0,2403 

 Występuje ujemna korelacja liniowa 

 Wzrostowi wartości zmiennej UD towarzyszy spadek 

wartości zmiennej APLR 

 Niewyraźna siła korelacji 

 39,31% 

 28,7% 

↗ 3,18% 

↘ 15,11% 



12 

 

 

r 
AL, WR

 

 

0,7884 

 Występuje dodatnia korelacja liniowa 

 Wzrostowi wartości zmiennej AL towarzyszy wzrost 

wartości zmiennej WR 

 Wyraźna siła korelacji 

 

r 
APLR, WR

 

 

0,9548 

 Występuje dodatnia korelacja liniowa 

 Wzrostowi wartości zmiennej APLR towarzyszy 

wzrost wartości zmiennej WR 

 Wyraźna siła korelacji 

 

r 
UD, WRmin.

 

 

- 0,4481 

 Występuje ujemna korelacja liniowa 

 Wzrostowi wartości zmiennej UD towarzyszy spadek 

wartości zmiennej WRmin. 

 Średnia siła korelacji 

Źródło: Opracowanie własne 

 

3. Stworzenie modelu ekonometrycznego 

Próba badawcza polegająca na stworzeniu modeli ekonometrycznych przynosi 

następujące wnioski: 

 Jako zmienną objaśnianą przyjęto przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, 

natomiast zmiennymi objaśniającymi były uzwiązkowienie wśród ogółu pracujących, 

przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej oraz przeciętna wydajność pracy. 

Zmienna objaśniająca uzwiązkowienie okazała się statystycznie nieistotna. Powtórzono 

szacowanie modelu z pominięciem tej zmiennej, pozostawiając  

w modelu zmienne objaśniające przeciętne zatrudnienie i przeciętną wydajność pracy. 

 Model oszacowano dla okresu 2000-2010 za pomocą klasycznej metody najmniejszych 

kwadratów i ma on postać potęgową, a ostatecznie oszacowana postać funkcji płac 

kształtuje się następująco:  

WR
t
 = 1,02 * AL

t
 
0,71101

 * APLR
t

 0,58687 

* e
ε

t
 

 95,961% zmienności kształtowania płac zostało wyjaśnionych przez model (R2 = 

0,95961). 

 Jeżeli przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrasta o 1% (w okresie t), 
wówczas poziom przeciętnego wynagrodzenia realnego wzrasta przeciętnie o 0,71101% 

w tym samym okresie, c.p. 

 Jeżeli przeciętna wydajność pracy wzrasta o 1% (w okresie t), wówczas poziom 

przeciętnego wynagrodzenia realnego wzrasta przeciętnie o 0,58687% w tym samym 

okresie, c.p. 
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 Reasumując badanie w ujęciu makroekonomicznym przeprowadzone za pomocą 

oszacowania modelu ekonometrycznego zauważyć można, iż zmienna objaśniająca 

uzwiązkowienie w badanym okresie 2000-2010 okazała się statystycznie nieistotna, a 

wzrost wynagrodzeń w Polsce determinowany był zatrudnieniem i wydajnością pracy. 

 Uznano za zasadne zbadanie kierunku zależności pomiędzy uzwiązkowieniem a 

pozostałymi zmiennymi przy zastosowaniu współczynnika korelacji Pearsona. Badanie 

wykazało ujemne korelacje liniowe między zmiennymi. Obserwuje się kolejno ujemną, 

średnią korelację między uzwiązkowieniem a przeciętnym wynagrodzeniem oraz ujemną, 

wyraźną korelację między uzwiązkowieniem a przeciętnym zatrudnieniem. Pozwala to 

odrzucić hipotezę szczegółową, stanowiącą iż związki zawodowe wpływają w sposób 

dodatni na poziom przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz 

zatrudnienie w gospodarce ogółem. 

 

II.  W ujęciu mikroekonomicznym: 

 Volkswagen Motor Polska 

1. Analiza statystyczna 

 Przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwie zasadniczo notowało coroczny wzrost 

wartości. W badanym okresie 2001-2011 przeciętne wynagrodzenie w ujęciu 

nominalnym wzrosło o 149,87%, natomiast w ujęciu realnym wzrost ten wyniósł 

91,41%. 

 W latach 2001-2011 zaobserwować można trend wzrostowy przeciętnego zatrudnienia 

w przedsiębiorstwie z nieznacznymi spadkami w latach 2008 i 2009. Zatrudnienie w 

2001 roku osiągnęło poziom 837 zatrudnionych, natomiast w 2011 roku poziom 

zatrudnienia wyniósł 1189 osób. W badanym okresie nastąpił wzrost zatrudnienia o 

42,05%. 

 Produkcja w latach 2001-2011 cechowała się wahliwością. W 2001 roku wartość 

produkcji wyniosła 3,516 mld zł, a w 2011 roku wyniosła ona 4,466 mld zł  

W badanym okresie produkcja wzrosła o 27%. 

 Przeciętna wydajność pracy w latach 2001-2011 cechowała się pewnymi wahaniami, 

ale generalnie spadła ona z poziomu 4.2 mld zł w 2001 roku do 2,87 mld zł w 2011 

roku, co stanowiło 31,51% spadek w całym badanym okresie. 
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 Analizując szczegółowo zależność wynagrodzeń i wydajności pracy, to 

zauważyć można, że w latach 2009-2011, kiedy obserwowano najwyższy 

wzrost wynagrodzeń, zanotowano również wzrost wydajności pracy. 

 W latach 2001-2011 obserwuje się coroczny wzrost liczby członków działającego w 

przedsiębiorstwie związku zawodowego. Liczebność organizacji związkowej wzrosła 

z 544 członków w 2001 roku do 1027 członków w 2011 roku, co stanowiło kolejno 

uzwiązkowienie na poziomie 64,99% i 86,37%. W badanym okresie stopień 

uzwiązkowienia wzrósł o 32,89%. 

W celu lepszego zobrazowania wszystkich analizowanych i badanych wielkości 

ekonomicznych przedsiębiorstwa oraz uzwiązkowienia przedstawiono je na poniższym 

zbiorczym wykresie nr 2. 

Wykres 2. Uzwiązkowienie, przeciętne wynagrodzenie, przeciętne zatrudnienie oraz przeciętna wydajność 

pracy w latach 2001-2011 w VW MP Polkowice (indeksy jednopodstawowe, 2001=1) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych z VW MP Polkowice 

 

2. Korelacja liniowa między zmiennymi 

Badanie przeprowadzone za pomocą estymowania współczynnikiem korelacji Pearsona 

przynosi następujące wnioski, które zawarte zostały w tabeli 2. 

 91,41% 

 42,05% 

↗ 32,89% 

↘ 31,51% 
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Tabela 2. Korelacja liniowa między zmiennymi – przykład Volkswagen Motor Polska 

Badane 

zmienne 

Współczynnik  

korelacji liniowej 

Interpretacja 

 

r 
UD, WR

 

 

0,9176 

 Występuje dodatnia korelacja liniowa 

 Wzrostowi wartości zmiennej UD towarzyszy 

wzrost wartości zmiennej WR 

 Wyraźna siła korelacji 

 

r 
UD, AL

 

 

0,8722 

 Występuje dodatnia korelacja liniowa 

 Wzrostowi wartości zmiennej UD towarzyszy 

wzrost wartości zmiennej AL 

 Wyraźna siła korelacji 

 

r 
UD, APLR

 

 

- 0,8418 

 Występuje ujemna korelacja liniowa 

 Wzrostowi wartości zmiennej UD towarzyszy 

spadek wartości zmiennej APLR 

 Wyraźna siła korelacji 

 

r 
AL, WR

 

 

0,8791 

 Występuje dodatnia korelacja liniowa 

 Wzrostowi wartości zmiennej AL towarzyszy 

wzrost wartości zmiennej WR 

 Wyraźna siła korelacji 

 

r 
APLR, WR

 

 

- 0,8316 

 Występuje ujemna korelacja liniowa 

 Wzrostowi wartości zmiennej APLR towarzyszy 

spadek wartości zmiennej WR 

 Wyraźna siła korelacji 

Źródło: Opracowanie własne 

 

3. Stworzenie modelu ekonometrycznego 

Podjęto próbę zastosowania metody badawczej polegającej na oszacowaniu modelu 

ekonometrycznego. Jako zmienną objaśnianą przyjęto przeciętne wynagrodzenie w 

przedsiębiorstwie, natomiast zmiennymi objaśniającymi były uzwiązkowienie wśród ogółu 

pracujących, zatrudnienie w przedsiębiorstwie oraz wydajność pracy. Wszystkie zmienne 

objaśniające okazały się statystycznie nieistotne. 

 Obserwuje się, iż poziom wynagrodzenia przeciętnego w badanym okresie wzrósł o 

91,41%. Istotnie, bo o 32,89% wzrosło także uzwiązkowienie, z poziomu 64,99% w 2001 

roku do poziomu 86,37% w 2011 roku. Tak wysoki stopień uzwiązkowienia w 

przedsiębiorstwie przy jednoczesnym, kooperatywnym podejściu partnerów społecznych 

do dialogu oraz historycznie ugruntowanej wysokiej kulturze partycypacyjnej 

odzwierciedlonej w Karcie Stosunków Pracy (rodzaj układu zbiorowego pracy) pozwoliły 

stronie związkowej osiągać znaczące podwyżki płac nawet mimo spadku wydajności pracy 

w badanym okresie o 31,51%. Jednocześnie w badanym okresie nastąpił wzrost 

zatrudnienia o 42,05%. 
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 Studium przypadku pokazuje, iż wzrost uzwiązkowienia determinujący wzrost płac i 

wzrost zatrudnienia nie wpłynął negatywnie na wartość produkcji, ponieważ w badanym 

okresie wzrosła ona o 27%. Przedsiębiorstwo w badanym okresie poprawiło także wynik 

finansowy z 95,9 mln zł w 2001 roku do 105,5 mln zł w 2011 roku. 

 Zbadanie kierunku zależności pomiędzy uzwiązkowieniem a pozostałymi zmiennymi przy 

zastosowaniu współczynnika korelacji Pearsona wykazało dodatnie korelacje liniowe 

między zmiennymi. Obserwuje się kolejno dodatnią, wyraźną korelację między 

uzwiązkowieniem a przeciętnym wynagrodzeniem w przedsiębiorstwie oraz dodatnią, 

wyraźną korelację między uzwiązkowieniem a zatrudnieniem. Pozwala to potwierdzić 

hipotezę szczegółową, stanowiącą iż związki zawodowe wpływają w sposób dodatni na 

główne wskaźniki ekonomiczne przedsiębiorstwa, przede wszystkim na poziom płac 

(wynagrodzenie przeciętne w przedsiębiorstwie) oraz zatrudnienie. Wnioski z badań 

można ograniczyć tylko do badanego przedsiębiorstwa, a weryfikacja hipotezy głównej nie 

dotyczy ujęcia mikroekonomicznego. 

 

 Halfen Produkcja Sp. z o. o. 

1. Analiza statystyczna 

 Przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwie zasadniczo corocznie wzrastało. W 

badanym okresie 2004-2012 nastąpił wzrost przeciętnego wynagrodzenia w ujęciu 

nominalnym o 92,03%, natomiast w ujęciu realnym wzrost ten wyniósł 51%.  

 Przeciętne zatrudnienie w badanym okresie mimo, iż wahało się, to ostatecznie spadło. 

W 2004 roku w przedsiębiorstwie zatrudnionych było 331 osób, najwyższy poziom 

zatrudnienia odnotowano w 2005 roku, kiedy osiągnęło ono stan 340 osób 

zatrudnionych, a w 2012 roku przedsiębiorstwo zatrudniało 270 osób. W badanym 

okresie stopa wzrostu zatrudnienia była ujemna i wyniosła -18,43%.  

 Uzwiązkowienie w przedsiębiorstwie ulegało wahaniom, mimo to w latach 2004-2012 

wzrosło ono o 172,77%. W 2004 roku organizacja związkowa notowała 

uzwiązkowienie na poziomie 14,8% (49 członków), a w 2012 roku stopień 

uzwiązkowienia wyniósł 40,37% (109 członków). Najwyższy stopień uzwiązkowienia 

na poziomie 47,84% (144 członków) odnotowano w 2006 roku. 

 Przedsiębiorstwo nie udostępniło danych o wartości produkcji, stąd też nie możliwe 

było wyliczenie wydajności pracy. 
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W celu lepszego zobrazowania badanych wielkości ekonomicznych przedsiębiorstwa 

oraz uzwiązkowienia przedstawiono je na poniższym zbiorczym wykresie nr 3. 

Wykres 3. Przeciętne wynagrodzenie, przeciętne zatrudnienie oraz uzwiązkowienie w Halfen Produkcja 

Sp. z o. o. w latach 2004-2012 (indeksy jednopodstawowe, 2004=1) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych z Halfen Produkcja Sp. z o. o. 

 

2. Korelacja liniowa między zmiennymi 

Badania przeprowadzone za pomocą estymowania współczynnikiem korelacji Pearsona 

przynoszą następujące wnioski, które zawarte zostały w tabeli 3. 

 

Tabela 3. Korelacja liniowa między zmiennymi – przykład Halfen Produkcja Sp. z o. o. 

Badane 

zmienne 

Współczynnik  

korelacji liniowej 

Interpretacja 

 

r 
UD, WR

 

 

0,5785 

 Występuje dodatnia korelacja liniowa 

 Wzrostowi wartości zmiennej UD towarzyszy 

wzrost wartości zmiennej WR 

 Wyraźna siła korelacji 

 

r 
UD, AL

 

 

-0,5847 

 Występuje ujemna korelacja liniowa 

 Wzrostowi wartości zmiennej UD towarzyszy 

spadek wartości zmiennej AL 

 Wyraźna siła korelacji 

 

r 
AL, WR

 

 

-0,938 

 Występuje ujemna korelacja liniowa 

 Wzrostowi wartości zmiennej AL towarzyszy 

spadek wartości zmiennej WR 

 Wyraźna siła korelacji 

Źródło: Opracowanie własne 

 

↗ 172,77% 

 51% 

↘ 18,43% 
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 Z uwagi na fakt, iż nie udało się pozyskać z przedsiębiorstwa danych dotyczących 

produkcji niezbędnych do wyliczenia wydajności pracy oraz zbyt małą liczbę obserwacji, 

nie przeprowadzano badania polegającego na oszacowaniu modelu ekonometrycznego. 

 Badanie kierunku zależności pomiędzy uzwiązkowieniem a pozostałymi zmiennymi przy 

zastosowaniu współczynnika korelacji Pearsona wykazało dodatnią, wyraźną korelację 

między uzwiązkowieniem a przeciętnym wynagrodzeniem oraz ujemną, wyraźną korelację 

między uzwiązkowieniem a zatrudnieniem. Pozwala to częściowo potwierdzić hipotezę 

szczegółową, stanowiącą iż związki zawodowe wpływają w sposób dodatni na główne 

wskaźniki ekonomiczne przedsiębiorstwa. Konkretnie związki zawodowe w sposób 

dodatni wpływały na poziom płac (wynagrodzenie przeciętne w przedsiębiorstwie), ale na 

zatrudnienie wpływały w sposób ujemny. Wnioski z badań można ograniczyć tylko do 

badanego przedsiębiorstwa, a weryfikacja hipotezy głównej nie dotyczy ujęcia 

mikroekonomicznego. 

 

Poniższa tabela 4 prezentuje zestawienie wyników badań z wykorzystaniem 

współczynnika korelacji Pearsona, a uzyskane korelacje są związkami przyczynowo-

skutkowymi. 

Tabela 4. Porównanie zależności między zmiennymi 

 

Porównanie współczynników 

korelacji Pearsona 

 

r 
UD, WR

 

 

r 
UD, AL

 

 

r 
UD, APLR 

 
 

Ujęcie makroekonomiczne 

 

- 0,4277 

 

- 0,5853 

 

- 0,2403 

 
Ujęcie mikroekonomiczne 

Volkswagen Motor Polska 

 

 

0,9176 

 

0,8722 

 

- 0,8418 

 

Ujęcie mikroekonomiczne 

Halfen Produkcja Sp. z o.o. 

 

 

0,5785 

 

-0,5847 

Nie przeprowadzono 

badania  

(brak danych) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników uzyskanych w trakcie badań 

 

 Dokonanie bezpośredniego porównania wyników nie przyniesie trafnych wniosków, 

ponieważ zupełnie inne mechanizmy kształtujące wynagrodzenia działają w gospodarce, a 

inne w przedsiębiorstwach. Komparacja może mieć jedynie charakter poglądowy. 

 Zróżnicowane są także same przedsiębiorstwa, które działają w różnych branżach 

(Volkswagen Motor Polska – branża motoryzacyjna, Halfen Produkcja Sp. z o. o. – branża 

budowlana). Inna jest specyfika rynku, na którym funkcjonują badane podmioty 
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gospodarcze, inna jest konkurencja, otoczenie instytucjonalno-prawne, jak i stopień 

uzwiązkowienia działających w nich organizacji związkowych. 

 Należy dodać, iż dokonanie komparacji elastyczności płac ze względu na uzwiązkowienie 

w przypadku pomyślnego oszacowania modeli ekonometrycznych tą metodą mogłoby 

doprowadzić do cennych wniosków. 

 Warto także wskazać, iż w przedsiębiorstwach (odmiennie do całej gospodarki) notuje się 

dodatni wpływ uzwiązkowienia na poziom wynagrodzeń, co może być spowodowane 

większym stopniem uzwiązkowienia na poziomie zakładowym w porównaniu z poziomem 

makroekonomicznym, gdzie dodatkowo kształtowaniu się wynagrodzeń towarzyszy 

niewspółmiernie większa liczba oddziałujących sił.  

 

Poniższa tabela 5 systematyzuje wyniki badań w odniesieniu do postawionych hipotez. 

 

Tabela 5. Wyniki badań a weryfikacja hipotezy głównej i hipotez szczegółowych 

 

Hipotezy pracy doktorskiej 

Badanie 

Ujęcie 

makroekonomiczne 

Ujęcie mikroekonomiczne 

Volkswagen Motor 

Polska 

Halfen Produkcja 

Sp. z o. o. 

H Związki zawodowe mają wpływ na 

funkcjonowanie rynku pracy w Polsce. 

 

Odrzucona 

 

Nie dotyczy ujęcia 

mikroekonomicznego  

 

Nie dotyczy ujęcia 

mikroekonomicznego 

H1 Związki zawodowe wpływają w sposób dodatni na 

poziom przeciętnego  wynagrodzenia w 

gospodarce narodowej oraz przeciętne 

zatrudnienie w gospodarce ogółem. 

 

Odrzucona 

 

Nie dotyczy ujęcia 

mikroekonomicznego 

 

Nie dotyczy ujęcia 

mikroekonomicznego 

H2 Związki zawodowe wpływają w sposób dodatni na 

główne wskaźniki ekonomiczne przedsiębiorstwa, 

przede wszystkim na poziom płac (wynagrodzenie 

przeciętne w przedsiębiorstwie) oraz zatrudnienie.  

 

Nie dotyczy ujęcia 

makroekonomicznego 

 

Potwierdzona 

 

Częściowo 

potwierdzona 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników uzyskanych w trakcie badań 

 

Hipoteza szczegółowa w ujęciu mikroekonomicznym została potwierdzona w 

przypadku Volkswagen Motor Polska i częściowo potwierdzona w przypadku Halfen 

Produkcja Sp. z o. o. Z kolei badania w ujęciu makroekonomicznym skłaniają ku odrzuceniu 

hipotezy szczegółowej. Z uwagi na fakt, iż w hipotezie głównej jest mowa o funkcjonowaniu 

rynku pracy jako całości, autor skłania się ku odrzuceniu hipotezy głównej. 
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8. Konkluzje i kierunki dalszych badań 

Formuła badań nie była wyczerpująca, a ich ograniczoność spowodowana była 

niemożnością zgromadzenia szerszego zakresu danych, jak i niezwykle pokaźnym, 

wieloaspektowym zagadnieniem, którego poszczególne elementy determinowały 

kształtowanie się wynagrodzeń, a z przyczyn obiektywnych nie mogły zostać w badaniach 

ujęte.  

W pracy zaprezentowano punkt widzenia strony pracowników, w postaci związków 

zawodowych, punkt widzenia pracodawców, a także starano się przybliżyć spojrzenie 

państwa. Poszukiwanie zależności pomiędzy działaniem związków zawodowych  

a funkcjonowaniem rynku pracy, a ściślej kształtowaniem się wynagrodzeń oraz poziomem 

zatrudnienia jest bardzo istotne, ponieważ o polityce państwa odnośnie dialogu społecznego, 

jak i podejmowaniu przez państwo i przedsiębiorstwa decyzji związanych z wynagrodzeniami 

mogą oprócz obiektywnego rachunku ekonomicznego i innych czynników decydować także 

teorie ekonomii, które w sytuacji Polski zdają się być kontekstualne oraz media głównego 

nurtu reprezentujące określony interes ich właścicieli.  

Studium przypadku przedsiębiorstw dowodzi także przyczynianiu się związków 

zawodowych do budowania identyfikacji pracowników z firmą, jej celami i lepszemu 

zrozumieniu przez nich roli pracodawcy. W obu przypadkach zaobserwować można, iż 

działalność związków wzmacnia ład korporacyjny, gdyż są one niezależnym czynnikiem 

społecznej kontroli, co w konsekwencji stabilizuje zatrudnienie i może zmniejszać fluktuację 

kadry. Związki zawodowe powinny jeszcze aktywniej uczestniczyć w budowaniu wspólnoty 

w przedsiębiorstwie, co może sprzyjać większej motywacji do pracy, a w konsekwencji 

osiąganiu przez firmę lepszych wyników finansowych, co z kolei da podstawę do osiągania 

przez pracowników wyższych płac. Partnerzy społeczni prowadząc konstruktywny dialog 

przyczyniają się do ugruntowania go w kulturze społecznej. 

Zdaniem autora należy w przyszłości rozwijać badania nad tymi zagadnieniami,  

a najlepiej, aby taka praca odbywała się w ramach trójstronnej platformy z udziałem państwa, 

partnerów społecznych oraz niezależnych ekspertów zewnętrznych. Wyniki takich badań, jak  

i już sama współpraca w tym zakresie z pewnością poprawiłyby relacje pomiędzy wszystkimi 

stronami dialogu społecznego oraz mogłyby stworzyć dyskurs do przyszłych, obiektywnych 

decyzji skutkujących zmianami w obszarze społeczno-gospodarczym. 
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Bezstronne i w pełni obiektywne określenie roli związków zawodowych na 

funkcjonowanie rynku pracy w Polsce jest niezwykle trudne, a same badania tego zagadnienia 

są dalekie od kompletności.  

Uzyskane wyniki badań empirycznych oraz analiza literatury przedmiotu skłaniają 

autora do wyznaczenia kierunku dalszych badań, który został zaprezentowany w poniższej 

tabeli 6. Przede wszystkim warto byłoby przeprowadzić badania zarówno w ujęciu 

makroekonomicznym, jak i ujęciu mikroekonomicznym dla dłuższego okresu. Większa liczba 

obserwacji pozwoliłaby uzyskać ciekawsze wyniki. Volkswagen Motor Polska i Halfen 

Produkcja Sp. z o. o. to przedsiębiorstwa będące oligopolistami. Zamierzeniem autora byłoby 

rozszerzenie badań w ujęciu mikroekonomicznym o inne przedsiębiorstwa klasyfikowane w 

pozostałych formach organizacji rynku. Biorąc pod uwagę weryfikację hipotez, tj. próbę 

ustalenia wpływu funkcjonowania związków zawodowych na poziom płac i zatrudnienie 

niezwykle istotne byłoby poddać badaniom przedsiębiorstwa charakteryzujące się różnym 

stopniem uzwiązkowienia. Poza tym należałoby poszukiwać kolejnych elementów 

determinujących kształtowanie się wynagrodzeń, jak i wpływających na funkcjonowanie 

rynku pracy, poza związkami zawodowymi, zatrudnieniem czy wydajnością pracy. Przyszłe 

badania powinny mieć charakter interdyscyplinarny z wiodącą rolą ekonomii, ale dodatkowo 

socjologii i prawa. 

Tabela 6. Kierunki do kontynuacji badań 

Kierunki do prowadzonych badań w przyszłości 

 

1. Wydłużenie okresu badawczego zarówno dla ujęcia makroekonomicznego, jak i mikroekonomicznego – 

zwiększenie liczby obserwacji. 

2. Rozszerzenie badań w ujęciu mikroekonomicznym o inne przedsiębiorstwa klasyfikowane w 

pozostałych formach organizacji rynku. 

3. Poddanie badaniom przedsiębiorstw z poszczególnych form organizacji rynku, w których funkcjonują 

reprezentacje pracownicze o różnym stopniu uzwiązkowienia. 

4. Włączanie do badań kolejnych elementów determinujących kształtowanie się wynagrodzeń, jak i 

wpływających na funkcjonowanie rynku pracy. 

5. Interdyscyplinarność przyszłych badań – włączenie aspektów socjologicznych i prawnych. 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Rola, jaką związki zawodowe odgrywają na rynku pracy zawsze budziła kontrowersje  

i zainteresowanie różnych środowisk, w tym badaczy. Teoretycznym rozważaniom nader 

często towarzyszy dyskusja na temat ich wpływu na stan gospodarki. Lata dziewięćdziesiąte 
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XX wieku oraz pierwsza dekada XXI wieku charakteryzujące się istotnymi przemianami 

społeczno-ekonomicznymi ujawniły wiele problemów rynku pracy, z którymi związki 

zawodowe, wiele przedsiębiorstw, ale i państwo nie zawsze sobie radziły.  

W polskim świecie pracy wciąż postępują istotne zmiany w postaci prywatyzacji, 

fragmentacji rynku, swobodnego przepływu kapitału, rozwoju elastycznych form zatrudnienia 

czy wzrostu znaczenia sektora usług kosztem schyłkowych gałęzi przemysłu. 

Rozprzestrzeniająca się globalizacja, nowe technologie, czy integracja europejska stanowią 

wciąż duże wyzwanie dla Polski, a należą tylko do niektórych czynników wpływających na 

rynek pracy i dostarczających nowych trudności dla tradycyjnego modelu działania związków 

zawodowych. 

Trudności te powodują powstanie stanu niepewności na rynku pracy, wzrostu 

zagrożenia bezpieczeństwa socjalnego oraz generowanie nowych konfliktów społecznych. 

Elastyczne formy zatrudnienia są, co prawda alternatywą wobec bezrobocia, natomiast 

ograniczają zakres ochrony pracowników, którzy coraz częściej akceptują niskie płace i 

pogorszenie warunków pracy, aby uniknąć zwolnień. Wymienione czynniki istotnie wpływają 

na stopień uzwiązkowienia w Polsce, co w konsekwencji przekłada się na zdolności 

mobilizacyjne związków zawodowych i możliwości kreowania przez nie rozwiązań 

korzystnych dla pracowników. 

Teorie ekonomii dotyczące wpływu związków zawodowych na kształtowanie 

wynagrodzeń nie zawsze miały odzwierciedlenie w polskiej praktyce gospodarczej. Ustalanie 

płac w przedsiębiorstwach uzwiązkowionych jest kosztowniejsze w porównaniu z ich 

ustalaniem w przedsiębiorstwach nieuzwiązkowionych z uwagi na dłuższy proces negocjacji  

i sztywniejsze zasady wynagradzania, natomiast sam poziom płac jest tym wyższy, im 

liczniejsza jest organizacja związkowa. Teoria sprawiedliwego porównania dowodzi wzrostu 

płac w przedsiębiorstwach nieuzwiązkowionych na skutek wzrostu płac w firmach 

uzwiązkowionych, gdyż pracodawcy reprezentujący firmy nieuzwiązkowione sami podnoszą 

płace w obawie przed powstaniem w ich zakładach pracy związków zawodowych.  

W przypadku rynku konkurencyjnego oraz niemożności przerzucenia kosztów wzrostu płac 

na klientów możliwość uzyskania wyższego wzrostu płac jest jednak dużo mniejsza nawet  

w firmach uzwiązkowionych. W Polsce nie można wykluczyć wpływu silnych związków 

zawodowych funkcjonujących w kluczowych branżach gospodarki, jak górnictwo czy  

w przedsiębiorstwach komunalnych na przyspieszenie wzrostu płac. Natomiast generalnie 
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sam wpływ związków zawodowych na kształtowanie płac jest mniejszy niż stanowią teorie 

ekonomii12.  

Ustalenie standardowego mechanizmu płac dla całego rynku pracy jest niemożliwe, 

ponieważ cechuje się on tarciami oraz wszechobecnymi relacjami bilateralnymi. 

Wynagrodzenia w gospodarce rynkowej kształtują się przede wszystkim w wyniku 

zależności pomiędzy popytem na pracę a podażą pracy, strategii płacowej bezpośredniego 

pracodawcy, który nieustannie konkuruje z innymi przedsiębiorstwami czy szeroko 

rozumianej polityki państwa. Związki zawodowe są tylko jednym z podmiotów 

oddziałujących na rynek pracy. Wobec tego wyniki badań wpływu związków zawodowych na 

funkcjonowanie rynku pracy, a ściślej na kształtowanie wynagrodzeń nie będą stanowić czy 

przesądzać o ich bezpośrednim wpływie.  

                                                 
12 Czajka Z., op. cit., s. 19 


