
Lech Ka toch

Chi sk  Republik  Ludow , Japoni  i Republik  Korei czy blisko  geo-
gra czna, cis e zwi zki kulturowe oraz historyczna, a w XX wieku tak e dyna-
miczny rozwój gospodarczy, który kraje te osi ga y jeden po drugim, szczególnie 
w ostatnich dekadach. 

Wzrostowi gospodarki zazwyczaj towarzyszy du a aktywno  zwi zków zawo-
dowych, jednak w ka dym z tych krajów spe niaj  one inn  rol . W Japonii s  wa -
n  cz ci  systemu stosunków pracy; w ChRL wci  s  po cz ci instrumentem 
ustrojowym tego kraju, a o cjalne zwi zki zawodowe uznaj  polityczne kierownic-
two Komunistycznej Partii Chin (chocia  dynamiczny rozwój sektora prywatnego 
i przekszta cenia rynkowe pa stwowego � szybko zmieniaj  realia ich dzia alno-
ci); w Republice Korei, po latach kon iktów z dyktaturami wojskowymi, zacho-

wuj  wci  bojowe tradycje i nale  do najaktywniej walcz cych o prawa pracow-
nicze w wiecie. 
 

Podstawowe dane
 Ludno  .............................................................. 1 mld 265 mln
 Liczba zatrudnionych ......................................... ok. 626 mln
 Przemys  ............................................................. ok. 123 mln
 Rolnictwo ........................................................... ok. 333 mln
 Us ugi ................................................................. ok. 168 mln1

 Liczba cz onków zwi zków zawodowych ......... ok. 103 mln

1 Wed ug: The Europa World Year Book, vol. I, London � New York 2002, s. 1054�1055. 



Omawiaj c chi skie zwi zki zawodowe trzeba pami ta  o staro ytnej cywili-
zacji tego kraju, jego najwi kszym w wiecie potencjale ludno ciowym, a zw asz-
cza o niezwykle dynamicznych reformach gospodarczych i spo ecznych, które nie 
maj  precedensu w historii Pa stwa rodka2.

Na naszych oczach Chi ska Republika Ludowa, z niewiarygodn  wr cz szybko-
ci  przekszta ca si  w najwi ksz  pot g  gospodarcz  wiata (zajmuj c od 1994 r. 

drugie miejsce w wiecie pod wzgl dem wielko ci PKB, po USA, przy obliczaniu 
go wedle realnej warto ci miejscowej waluty, wska nika PPP). Budzi to zaskocze-
nie i irytacj  w wielu gabinetach politycznych dotychczasowych mocarstw. �Re-
ali ci� szukaj  w ChRL okazji do robienia gigantycznych interesów, korzystnych 
dla ich  rm i krajów. Inni lubi  wytyka  szokuj ce paradoksy Chin i nie spe nianie 
wci  przez ten kraj wielu standardów przyj tych przez wysoko rozwini te kraje 
Zachodu, m.in. dotycz cych podej cia do praw cz owieka. 

Tadeusz Kowalik pisze o chi skich przemianach w kategoriach wielkiego suk-
cesu ustrojowej hybrydy, gdzie komunistyczne struktury � Komunistyczna Partia 
Chin i Ogólnochi ska Federacja Zwi zków Zawodowych � usi uj  przej  od go-
spodarki centralnie sterowanej do tzw. socjalistycznej gospodarki rynkowej bez 
�transformacyjnej recesji�3. I osi gaj  przy tym ogromne sukcesy, o czym wiad-
czy rednie tempo wzrostu gospodarczego od pocz tku lat 80. si gaj ce od ponad 
20 lat blisko 10% rocznie. Symbolicznego znaczenia nabiera w tym kontek cie 
uzyskanie przez Chiny prawa organizacji Igrzysk Olimpijskich 2008 r. w Pekinie, 
a tak e Expo 2010 w Szanghaju. W adze chi skie zapowiadaj , e PKB � wyno-
sz cy w 2000 r. warto  8,9 bln juanów � do 2020 r. wzro nie czterokrotnie i osi -
gnie 35 bln juanów4. Podobne zamierzenia sprzed 20 lat, og oszone u pocz tku re-
form, zosta y zrealizowane w ci gu 15 lat. 

Rys historyczny
Pierwsze organizacje zwi zkowe zacz y powstawa  wkrótce po obaleniu cesar-
stwa i proklamowaniu Republiki Chi skiej w 1911 r., która z trudem wychodzi a 
z pó kolonialnej zale no ci i feudalnego zacofania5. 

Na rozpoczynaj cy dzia alno  ruch zwi zkowy wp yw wywiera y zarówno 
ugrupowania nacjonalistyczne � w tym partia Guomindang (GMD, dawniej pisa-
na jako Kuomintang), jak si y rewolucyjne. Szerszy rozwój zwi zków nast pi  do-

2 Szerzej problemy te prezentuje ksi ka: Chiny. Przemiany pa stwa i spo ecze stwa w okre-
sie reform 1978�2000, red. Karin Tomala, Wyd. Trio i Instytut Studiów Politycznych PAN, Warsza-
wa 2001, s. 403.

3 Tadeusz Kowalik, Wspó czesne systemy polityczne. Powstanie, ewolucja, kryzys, Wydawnictwo 
Wy szej Szko y Przedsi biorczo ci i Zarz dzania im. Leona Ko m skiego, Warszawa 2000, s. 243�
�254.

4 Wed ugg �Beijing Review� 2003, January 2, p. 30. 
5 Obszerny pro l chi skich zwi zków zawodowych zawiera: Trade Unions of the World, John 

Harper Publishing, London 2001, s. 64�68.



piero w latach 20. XX wieku, w zwi zku z rozmaitymi rewolucyjnymi przemiana-
mi zachodz cymi wtedy w Chinach. Pierwszy Ogólnochi ski Kongres Zwi zków 
Zawodowych zwo ano w 1922 r. Podczas drugiego kongresu w 1925 r. utworzono 
Ogólnochi sk  Powszechn  Federacj  Pracy. W 1927 r. zrzesza a oko o 3 mln cz on-
ków. Warto doda , e Ogólnochi ska Federacja Zwi zków Zawodowych (OChFZZ) 
� utworzona w ChRL � uznaje ten kongres w a nie i dat  1 maja 1925 r. za pocz -
tek swej dzia alno ci. 

Podczas ofensywy si  prawicowych i narodowych przeciwko lewicy, co zaowo-
cowa o doj ciem do w adzy genera a Czang Kaj-szeka (Jiang Jieshi), w 1927 r. do-
sz o, przede wszystkim w Szanghaju, do masakr osób podejrzewanych o sympatie 
prokomunistyczne i wielu miejscowych zwi zkowców. Zakazano wtedy dzia alno-
ci wszelkim si om i ugrupowaniom lewicowym, krajowym czy bran owym orga-

nizacjom zwi zkowym. Mog y jedynie dzia a  prorz dowe, tzw. � ó te� zwi zki 
zawodowe (odró niane od �czerwonych�) organizowane przez w adze nacjonali-
styczne GMD, albo przez kierownictwa zak adów pracy. 

W 1948 r. z inicjatywy Komunistycznej Partii Chin utworzono � na obszarach 
wyzwolonych Chin pó nocnych � Ogólnochi sk  Federacj  Zwi zków Zawodo-
wych. Sta a si  ona wa nym elementem systemu politycznego Chi skiej Republi-
ki Ludowej, proklamowanej 1 pa dziernika 1949 r. 

W 1966 r., na pocz tku �rewolucji kulturalnej� zainicjowanej przez zwolenni-
ków �rewolucyjnej linii Przewodnicz cego Mao Tse-tunga�, oskar ono zwi zki 
zawodowe o szerzenie �bur uazyjnych tendencji�. Czerwonogwardzi ci nie tylko 
rozbijali wtedy instancje partyjne, zajmowali ministerstwa i inne budynki admini-
stracyjne, ale równie  rozp dzali zwi zki zawodowe i cz ciowo niszczyli nawet 
ich maj tek zwi zkowy oraz prze ladowali ich dzia aczy jako �reprezentantów 
uciskaj cego lud aparatu w adzy, który zdradzi  idea y rewolucyjne�. W grudniu 
1966 r. doprowadzili oni do rozwi zania Ogólnochi skiej Federacji Zwi zków 
Zawodowych. 

Dopiero po mierci Mao (w 1976 r.) i po rozpocz ciu reform Deng Xiaopinga 
w 1978 r., pot piono wiele elementów wcze niejszej �linii Mao�, m.in. wcze niej-
sz  polityk  �wielkiego skoku�, czystek politycznych, oraz �rewolucj  kulturaln �. 
Jej inicjatorów, tzw. band  czworga, pod przywództwem Jiang Qing ( ony Mao) 
� aresztowano i postawiono przed s dem za pope nione zbrodnie. Odbudowywa-
no te  wtedy struktury administracyjne pa stwa, reformowano KPCh � uwalnia-
j c j  od spu cizny maoizmu i wznowiono dzia alno  zwi zków zawodowych, 
a w pa dzierniku 1978 r. odby  si  ich kongres, pierwszy od 1957 r. 

Pod koniec 1978 r. z inicjatywy Deng Xiaopinga w adze ChRL zainaugurowa-
y zakrojon  na szerok  skal  polityk  otwarcia na wiat i fundamentalne reformy 

gospodarcze: kluczowymi ich elementami by o szybkie przywracanie gospodarki 
rynkowej, chocia  pod kontrol  pa stwa, rozwój sektorów niepa stwowych i likwi-
dacja na wsi s ynnych komun ludowych. Zezwolono wtedy na prowadzenie dzia-



alno ci gospodarczej przedsi biorstwom prywatnym, a tak e stworzono pierwsze 
specjalne strefy ekonomiczne u atwiaj ce inwestycje kapita u zagranicznego. 

Prowadzona od 1978 r. polityka reform i przechodzenie do gospodarki rynkowej 
powodowa o jednak rozmaite, trudne problemy gospodarczo-spo eczne. Wiosn  
1989 r. dosz o do powa nych napi  i walk politycznych, czego przejawem sta y 
si  manifestacje na Placu Tiananmen w Pekinie. Deng Xiaoping okre li  ówczesn  
sytuacj  jako �zapanowanie chaosu� (luan) i zaaprobowa  u ycie si  zbrojnych dla 
przywrócenia porz dku w stolicy6. Jest to niew tpliwie jedna z najostrzej krytyko-
wanych, tak e w samych Chinach, jego decyzji. Warto te  pami ta , e �chaos� 
traktowano w chi skiej my li politycznej jako zjawisko bardzo szkodliwe, gdy  
zagra a  on istniej cemu porz dkowi. Jian Zemin, który w wyniku tych wydarze  
obj  kierownictwo partii, a pó niej równie  urz d prezydenta ChRL, ju  jako g o-
wa pa stwa nazwa  te wydarzenia �buntem� i �rebeli �, a w adze chi skie broni-
y zastosowanych rozwi za  si owych i u ycia wojska7.

W ChRL podkre lano jednak, e nie dokonuje si  tam �odbudowy kapitalizmu� 
lecz wprowadza tylko �socjalistyczn  gospodark  rynkow �. Mówiono te  o �so-
cjalizmie z chi skim obliczem�, co mia o agodzi  obawy przed mechanizmami 
wolnego rynku w spo ecze stwie i w aparacie w adzy. Efektem reform gospodar-
czych sta o si  wysokie tempo przyrostu produktu krajowego brutto (PKB), które 
niekiedy przekracza o nawet 10%, co zapewni o Chinom miejsce najszybciej roz-
wijaj cego si  kraju wiata od 1980 r. Np. w 1992 r. wzrost PKB wyniós  14,2%. 
Jednak tak szybki rozwój uznawano w Chinach za zbyt ryzykowny dla gospodar-
ki i wprowadzano mechanizmy maj ce j  �sch odzi �. W 1999 r., w wyniku tych 
zabiegów, a po cz ci i kryzysu  nansowego w Azji, przyrost zmala  do 7,1%, 
a w 2000 r. osi gn  � 8,3%. W 1999 r. warto  PKB osi gn a 4,8 biliona USD8, 
za  w 2002 r. warto  bezwzgl dna si gn a 1000 mld yuanów9. 

6 O znaczeniu i aktualno ci my li Konfucjusza w Chinach wiadczy  mo e artyku  w �Beijing 
Review� zamieszczony po tragicznych wydarzeniach. Ukaza  si  on w 2540 rocznic  jego urodzin. 
Zob.: Confucius: Still a Subject of Interest, �Beijing Review� 1989, December 18�24, s. 17�21.

7 Wydarzenia w ChRL w 1989 r. by y przedmiotem chi skich wyja nie  w o cjalnych wyst pie-
niach jak i rodkach masowego przekazu np. w �Beijing Review� zob. szer.: What has happened in 
Beijing?; Premier Li outlines current tasks, �Beijing Review� 1989, June 26�July 2, s.11�21, a tak e 
szerokich analiz w wiecie, przyk adowo zob.: Tiananmem 1989. A Symposium. �Problems of Com-
munism� 1989, September�October, s. 1�48.

8 Wed ug danych w: �Trade Unions of the World�, op.cit. s. 64
9 Zob. strona internetowa: www.stats.gov.cn; Biuletyn ACFTU podaje, e warto  PKB za 2002 r. 

wyniós  10,2 bln juanów. Zob. Szer.: strona internetowa: acftu.org.cn � Bulletin no 2. [Uwaga Reda-
kcji: o cjalny kurs juana do dolara wynosi od wielu ju  lat 8,20�30 i jest niew tpliwie bardzo zani-
ony. Bank wiatowy wylicza  PKB Chin w 2002 r. na 1 237 145 mln USD, za  przy uwzgl dnieniu 

realnej warto ci juana (wska nika PPP) � na 5 732 000 mln USD, czyli nieco ponad po ow  PKB 
USA. PKB Japonii, zajmuj cej trzecie miejsce w wiecie, wed ug podobnego przelicznika, wyniós  
3 261 194 mln USD]. Patrz: World Development Indicators Database, World Bank, July 2003.



W okresie reform wprowadzano wiele nowych rozwi za  w polityce spo ecznej 
i gospodarczej ChRL. Je li chodzi o stosunki pracy w zak adach b d cych w asno-
ci  pa stwow , z jednej strony podniesiono rang  walnych zebra  pracowników, 

z drugiej za  zgodnie z wymogami rynku podkre lano szerokie prawa dyrekcji zak a-
dów do podejmowaniu decyzji zwi zanych z funkcjonowaniem przedsi biorstwa, 
zw aszcza w dokonywaniu niezb dnej restrukturyzacji. Oznacza o to w praktyce 
narzucanie zwi zkom zawodowym umiaru i elastyczno ci w ich daniach10. Pro-
cesy komercjalizacji przedsi biorstw pa stwowych, ich konsolidacja i przekszta -
cania w spó ki akcyjne notowane na gie dach krajowych i zagranicznych, czy te  
sprzeda  wi kszo ciowych pakietów udzia ów w nich partnerom zagranicznym, 
a wreszcie od 1998 r. polityka dopuszczania do ich bankructw i szybko narastaj -
ce bezrobocie, jak te  szybki rozwój sektorów niepa stwowych � redukuj  jednak 
znaczenie dotychczasowych form ruchu zwi zkowego.

Struktury zwi zkowe
Ogólnochi ska Federacja Zwi zków Zawodowych pozostaje nadal najwi ksz  
w wiecie krajow  organizacj  zwi zkow . Jest ona czym  w rodzaju �szczytu pi-
ramidy�, na który sk ada si  16 krajowych organizacji bran owych, 31 federacji 
zwi zkowych z prowincji, regionów autonomicznych i czterech miast wydzielo-
nych. Zrzeszaj  one 586 tys. zak adowych kó  zwi zkowych i 103 mln cz onków. 
Zwraca uwag  aktywno  kobiet, które stanowi  38% cz onków11.

Niemal od pocz tku dzia alno ci OChFZZ przyj a tzw. model leninowski, któ-
ry zak ada  bliskie wspó dzia anie i podporz dkowanie zwi zków zawodowych 

10 W epoce Mao funkcjonowa  system danwei � swoistych, wielofunkcyjnych �socjalistycznych 
zak adów pracy�. Organy partyjne kierowa y do nich pracowników, którzy stawali si  � zazwyczaj 
wraz z rodzinami � cz onkami �wspólnoty zak adowej� na ca e ycie, nieraz nawet dziedzicznie. 
Taka danwei organizowa a ca e ycie pracowników i ich rodzin, zapewnia a mieszkania, sto ów-
ki, emerytury, czy renty. Wi ksze organizowa y w asne przychodnie lekarskie, szko y i przedszko-
la, sklepy, warsztaty naprawcze, itd. Wszystkie kontakty urz dowe pracownik za atwia  przez swoje 
danwei albo w jego imieniu, i to ono za niego odpowiada o. Tak e rozmaite sprawy yciowe wyma-
ga y jego zgody oraz poparcia: jak zawarcie lubu, rozwód, odwiedziny u rodziny w innym mie cie, 
ubieganie si  o przyj cie do szko y wy szej przez dzieci, czy kogo  z rodziny w innym danwei, je-
li miejscowe jej nie zapewnia o. Jednostka ta wydawa a kartki na ró ne produkty, zapewnia a ich 

przydzia y czy talony na nie. By a to wi c instytucja opieku czo-kontrolna, od której pracownicy 
zale eli, ale zazwyczaj panowa y wewn trz niej stosunki paternalistyczno-familijne. Pomoc danwei 
by a konieczna, gdy  nie istnia y s u by publiczne zapewniaj ce codzienn  opiek  medyczn , eme-
rytury, renty, mieszkania, itp. Kadry kierownicze takich jednostek w adze partyjne przenosi y jed-
nak z miejsca na miejsce, ju  to w ramach awansu, ju  to degradacji. System danwei funkcjonowa  
w mie cie, na wsi ich odpowiednikiem by a �du a brygada produkcyjna� i �komuna�, cho  zapew-
nia y one o wiele skromniejsze us ugi i wiadczenia [Redakcja]. 

11 Zob. strona internetowa: www.acftu.org.cn. 



Komunistycznej Partii Chin12. Obecny przewodnicz cy Federacji Wang Zhaoguo 
� nowy cz owiek wybrany w okresie mi dzy zjazdami ACFTU � jest cz onkiem 
Sta ego Komitetu Biura Politycznego Komunistycznej Partii Chin. Dodajmy, e 
zosta  on ponownie wybrany na stanowisko przewodnicz cego przez XIV Krajo-
wy Kongres Chi skich Zwi zków Zawodowych, który obradowa  w dniach 22�26 
wrze nia 2003 r. Tego rodzaju czenie stanowisk partyjnych i zwi zkowych jest 
stosowane tak e na szczeblu prowincji i innych w adz terenowych, a nawet w sa-
mych w zak adach pracy13.

Posiadaj c struktury bran owe i terytorialne chi skie zwi zki zawodowe dzia-
aj  podobnie jak w innych krajach. Warto jednak doda , e Ogólnochi ska Fe-

deracja Zwi zków Zawodowych nie dzia a w rodowisku wiejskim (licz cym ok. 
350 mln pracobiorców), chocia  w jej szeregach jest 5 mln pracowników rolnych 
i przedsi biorstw wiejskich. W latach 2001�2005 pa stwo planuje zatrudnienie 
w miastach ok. 40 mln robotników. 

Jednym z najtrudniejszych problemów ChRL staje si  wi c walka z bezrobo-
ciem, które próbuje si  ogranicza  przez polityk  szybkiego rozwoju gospodar-
czego � powy ej 7% PKB rocznie. Tylko takie tempo rozwoju umo liwia tworze-
nie nowych miejsc pracy i jest to jeden z istotnych warunków stabilno ci pa stwa. 
Liczba o cjalnie zarejestrowanych bezrobotnych wynosi ok. 7 mln.

Zmniejsza si  w sposób widoczny rola sektora pa stwowego, którego udzia  
w produkcji przemys owej w 1985 r. wynosi  jeszcze ponad 65%, podczas gdy 1994 r. 
ju  tylko 45%. W 1997 r. jedynie 3 tys. przedsi biorstw pa stwowych � z ponad 
370 tys. � by o w gestii pa stwowych w adz gospodarczych. Pa stwo nadal utrzy-
muje kontrol  nad wielkimi i rednimi przedsi biorstwami w kluczowych ga -
ziach gospodarki, ma e przedsi biorstwa s  prywatyzowane. Zak ady przynosz -
ce de cyt likwiduje si . 

Zgodnie z ustaw  z 1992 r. obni ono minimum tworzenia organizacji zwi z-
ków zawodowych z 200 do 25 zatrudnionych w zak adzie pracy. Wed ug danych 
kierownictwa OChFZZ oko o 53 tys. organizacji dzia a w zagranicznych (w tym 
chi skich), a 23 tys. w prywatnych przedsi biorstwach. Równocze nie trzeba do-
da , e zwi zki zawodowe nie funkcjonuj  w wielu ma ych przedsi biorstwach, 
w regionach rolniczych i specjalnych strefach ekonomicznych. O ile w przedsi -
biorstwach pa stwowych uzwi zkowienie przekracza nawet 90% za ogi, to w  r-
mach zagranicznych kszta tuje si  na poziomie do 20%. 

12 Podkre laj  to dokumenty poprzedniego kongresu. Zob. szer.: www.acft.org.cn: Constitution 
of Trade Unions of the People�s Republic of China (Adopted by the 13th Congress of Chinese Trade 
Unions on October 2nd, 1998). 

13 Nale y jednak pami ta , e rola KPCh w kraju zosta a bardzo zredukowana w okresie reform, 
a funkcje partyjne � poza ogólnopa stwowymi i prowincjonalnymi nie maj  istotniejszego znacze-
nia, za  sama dzia alno  organizacji partyjnych ogranicza si  do pustych rytua ów, a niekiedy wr cz 
zamiera zupe nie [Redakcja].



Rozwój sektora prywatnego, a zw aszcza przedsi biorstw zagranicznych 
� w 2002 r. inwestycje zagraniczne osi gn y 52,5 mld USD � stawiaj  przed 
zwi zkami zawodowymi ogromne wyzwania. St d od XIII Kongresu z 1998 r. 
OChFZZ prowadzi akcj  na rzecz ich �uzwi zkowienia�. Z jednej strony ma to 
wymusi  respektowanie praw pracowniczych przez kapita  zagraniczny, z drugiej 
za  zwi kszy  szeregi cz onkowskie. Mimo szybkiego rozwoju sektorów pozarol-
niczych, w tym przemys u, liczba cz onków zwi zków zawodowych nie ro nie, 
cho  zwi ksza si  liczba zatrudnionych. 

Chi skie zwi zki odnosz  jednak pewne sukcesy na tym trudnym polu. Do ko -
ca 2000 r. utworzono organizacje zwi zkowe w 670 tys. przedsi biorstw zagra-
nicznych, z 5,9 mln cz onków, a w 433 tys. zak adów prywatnych zorganizowano 
7,9 mln pracowników. W wyniku tych stara  oczekiwano w 2002 r. wzrostu licz-
by zwi zkowców o 36 mln. 

Walne zebrania pracowników funkcjonuj  w przedsi biorstwach jako forma 
kontroli, oceny i nadzoru nad ich kierownictwem. Zgodnie z ustaw  o zwi zkach 
zawodowych z 1992 r. kierownictwo organizacji zwi zkowej zak adu jest �orga-
nem stale pracuj cym� walnego zebrania. 

Na dzia alno  zwi zków zawodowych przekazuje si  2% dochodów przed-
si biorstwa brutto, plus 0,5% zarobków pracownika. 60% tej kwoty pozostaje 
w dyspozycji organizacji zwi zkowej, a 40% nale y przekaza  szczeblom wy -
szym. Z p acenia sk adek, przy zachowaniu cz onkostwa, zwolnieni s  emeryci 
i osoby pozostaj ce czasowo bez pracy, które zachowuj  jednak nadal � co war-
to podkre li  � przynale no  do swego by ego zwi zku w przedsi biorstwie (je-
li samo przedsi biorstwo przetrwa o)14. Ze sk adek pochodz , m.in. rodki na ty-

si ce szkó  zwi zkowych, domy kultury, kompleksy sportowe, a nawet sanatoria 
i restauracje. Wiele z tych przedsi biorstw traktuje si  przy tym jako dochodowe, 
jedynie do nansowywane przez zwi zki. Warto doda , e OChFZZ posiada na-
wet w asny bank. 

Normy prawne
W ChRL cz sto podkre la si , e ka dy kraj ma swoj  specy k , a wielowieko-
wy dorobek cywilizacji chi skiej ró ni si  bardzo od dziedzictwa europejskiego. 
Do tego dochodz  jeszcze aspekty ustrojowe. ChRL nie raty kowa a dotychczas 
kluczowych konwencji MOP (w tym z 1987 r. � dotycz cej wolno ci zwi zko-
wych i z 1998 r. � swobody zawierania uk adów zbiorowych). Wywo uje to nie-
raz dyskusje na ten temat na forach mi dzynarodowych. Jednak e Ogólnochi ska 
Federacja Zwi zków Zawodowych jest powszechnie uznawana, a jej siedzib  od-

14 Ten mechanizm obja nia poniek d brak radykalnego spadku liczby cz onków przy zasadni-
czych przeobra eniach sektora pa stwowego i jego redukcji [Redakcja]. 



wiedzaj  delegacje z ca ego wiata. Jej przedstawiciele uczestnicz  w dorocznych 
konferencjach MOP.

Pierwsze unormowania prawne dotycz ce zwi zków zawodowych uchwalono 
w ChRL w czerwcu 1950 r. (kiedy to przejmowano wzorce radzieckie we wszyst-
kich dziedzinach). Pozwala y one na tworzenie zwi zków zawodowych w zak adach 
pracy oraz ich dzia alno  w ramach ustrojowych ChRL. Wprowadzone wówczas 
regulacje przetrwa y ponad 40 lat, w tym nawet �rewolucj  kulturaln � i pocz tek 
okresu reform.

Nowelizacja prawa o zwi zkach zawodowych z 1992 r. stanowi, e Ogólnochi -
ska Federacja Zwi zków Zawodowych pe ni rol  zjednoczonej organizacji zwi zków 
zawodowych15. adne regulacje prawne nie dopuszczaj  dzia a  organizacji zwi z-
kowych poza t  struktur . Zatem przyj cie zwi zku do struktur OChFZZ przes dza 
o ich mo liwo ci legalnego dzia ania i o korzystaniu z rozmaitych przywilejów. 

Podejmowano wprawdzie w ChRL próby zorganizowania niezale nych zwi z-
ków zawodowych (na usi owania takie zwraca y, m.in. uwag  zachodnie organiza-
cje, w tym Mi dzynarodowa Konfederacja Wolnych Zwi zków Zawodowych)16, 
dotychczas jednak monopol OChFZZ w kraju i na arenie mi dzynarodowej po-
zostaje nienaruszony17. Podczas 90 sesji Mi dzynarodowej Organizacji Pracy 
w czerwcu 2002 r. przedstawiciel OChFZZ zosta  nawet wybrany do reprezenta-
cji pracowniczej.

Ustawa o zwi zkach zawodowych do  szczegó owo okre la zasady funkcjo-
nowania chi skich zwi zków zawodowych. Mówi si  o �centralizmie demokra-
tycznym� i o hierarchicznej ich strukturze. Jako ich cele wymienia si  za  mobi-
lizowanie robotników i wszystkich pracowników do realizacji zada  ustalonych 
przez kierownictwo pa stwowe, jak te  do dzia a  �w duchu patriotyzmu, kolek-
tywizmu i socjalizmu�. Wspomina si  te  o szkoleniu pracowników, a przemilcza 
obron  ich interesów, co w obecnych realiach kraju staje si  piln  potrzeb .

Zgodnie z ustaw  zwi zki zawodowe maj  prawo uczestniczy  w kierowaniu 
sprawami pa stwowymi, gospodarczymi i kulturalnymi, a tak e spo ecznymi. Od-
bija to wyra nie realia minionego okresu. Pojawiaj ce si  nowe problemy spo ecz-
ne wymusi y jednak zwrócenie si  w adz zwi zkowych w 1998 r. do Ogólnochi -

15 Potwierdza to nowelizacja dokonana w 2001 r.
16 Zob. szer.: Annual Survey of Violations of Trade Union Rights 2002, International Confederation 

of Free Trade Unions, Brussels 2002 , s.131�137.
17 Po raz pierwszy tworzy  je zacz to w latach 1977�1978. Najwi ksze znaczenie zyska  wtedy 

zwi zek kolejarzy Chin Pó nocnych, licz cy wedle trudnych do sprawdzenia danych by  mo e a  
50.000 cz onków. Zazwyczaj je zwalczano, a ich dzia aczy � represjonowano, chocia  niekiedy sta-
rano si  je w czy  do struktur o cjalnych. Mo na doda , e � jak si  zdaje � kluczowe znaczenie 
w wydarzeniach peki skich z 1989 r. mia a w a nie próba tworzenia od ko ca maja wolnych zwi z-
ków zawodowych w zak adach peki skich. To dopiero, wraz z rozszerzaniem si  ruchu protestu na 
kraj, spowodowa o decyzj  o u yciu wojska. Sam ruch studencki tolerowano bowiem czas d ugi i po-
dejmowano nawet z nim próby dialogu przy bezpo redniej transmisji telewizyjnej [Redakcja].



skiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (OZPL, tamtejszego parlamentu) 
o znowelizowanie dotychczas obowi zuj cej ustawy o zwi zkach zawodowych. 
Pewne zmiany wprowadzano ju  wcze niej, Np. w 1994 r. uchwalono nowe prawo 
pracy przewiduj ce zawieranie umów zbiorowych w przedsi biorstwie, a procedu-
r  t  obj to wszystkie typy przedsi biorstw. Przewiduje si  te  zawieranie indywi-
dualnych kontraktów, które mog  by  negocjowane z udzia em zwi zków zawo-
dowych, a tak e umowy zbiorowe. Te ostatnie obejmuj  sprawy p ac, czas pracy, 
urlopy, bezpiecze stwo i higien  pracy, ubezpieczenia spo eczne, a s  negocjowa-
ne przez zwi zki zawodowe i zatwierdzane przez walne zebrania pracowników.

W o cjalnych deklaracjach, nawet bez zmieniania jeszcze ustaw, pojawiaj  
si  jednak pewne nowe w tki. W warunkach socjalistycznej gospodarki rynko-
wej � czytamy np. na stronie internetowej OChFZZ � chi skie zwi zki zawodowe 
broni  praw politycznych robotników, a tak e ich prawa do pracy oraz interesów 
materialnych i kulturalnych, uczestnicz  w koordynacji stosunków pracy i w re-
gulowaniu sprzeczno ci spo ecznych, troszcz  si  o rozwój gospodarczy i spo ecz-
n  stabilno 18.

Podczas XIII Kongresu OChFZZ w 1998 r. podano informacj , e w 240 tys. 
przedsi biorstw podpisano umowy zbiorowe, które obj y ok. 60 mln pracowni-
ków. W wielu przedsi biorstwach prywatnych do tego jednak nie dosz o, co wi -
cej, dyrekcje tych  rm � jak stwierdzano � wiadomie ignorowa y prawo. W rezul-
tacie, mimo istnienia o cjalnych organów arbitra owych, liczba strajków w latach 
1992�1997 wynios a ponad 70 tys., a równocze nie niemal lawinowo narasta a licz-
ba skarg kierowanych do arbitra u, g ównie z przedsi biorstw prywatnych. 

Po dwóch latach prac, 27 pa dziernika 2001 r., uchwalono ostatecznie now  
ustaw  o zwi zkach zawodowych. K adzie ona nacisk na funkcje ochronne zwi z-
ków zawodowych, przewiduj c, i  podstawowymi zadaniami zwi zków zawodo-
wych jest ochrona posiadanych praw pracowniczych jak te  dotychczas wyzna-
czanych obowi zków, co ma zapobiega  ich nadmiernemu poszerzaniu. Zgodnie 
z ni  zwi zki zawodowe powinny uczestniczy  w koordynowaniu stosunków pra-
cy i ustanawianiu �trójstronnego mechanizmu�. Ustawa przewiduje kary za ama-
nie praw zwi zkowych19.

Kontakty mi dzynarodowe
W latach 1948�1966 Ogólnochi ska Federacja Zwi zków Zawodowych nale a a do 

wiatowej Federacji Zwi zków Zawodowych. Wyst pi a z niej w okresie �rewolucji 
kulturalnej�. Od tego czasu nie jest zrzeszona w adnej mi dzynarodowej organiza-
cji zwi zkowej. Utrzymuje natomiast rozleg e kontakty z ponad 400 zwi zkami za-

18 Zob. strona internetowa: www.acftu.org.cn
19 Trade Union Law of the People�s Republic of China, �The Chinese Trade Unions� 2001, De-

cember, s. 15�22.



wodowymi ze 130 krajów wiata. OChFZZ aktywnie uczestniczy w pracach Mi -
dzynarodowej Organizacji Pracy. Tak szeroka dzia alno  zagraniczna prowadzona 
jest przez licz cy 60 pracowników Wydzia  Stosunków Mi dzynarodowych. 

W ostatnich latach OChFZZ odwiedzali: Bill Jordan � generalny sekretarz Mi -
dzynarodowej Konfederacji Wolnych Zwi zków Zawodowych, Willy Thys � ge-
neralny sekretarz wiatowej Konfederacji Pracy i przewodnicz cy wiatowej Fe-
deracji Zwi zków Zawodowych � K. L. Mahendra.

     

Podstawowe dane
 Liczba ludno ci (2001 r.) .................................... 127,130 mln
 Liczba zatrudnionych ......................................... 64,460 mln
 Rolnictwo ........................................................... 3,260 mln
 Przemys  ............................................................. 20,130 mln
 Us ugi ................................................................. 41,070 mln
 Liczba bezrobotnych .......................................... 3,100 mln20

 Liczba zwi zkowców ......................................... 11,830 mln

Japonia by a jednym z nielicznych krajów Azji, który w czaj c si  w procesy 
modernizacji nie utraci  swej niezale no ci politycznej ani gospodarczej. W XX w. 
zachowa a nie tylko terytorialn  integralno , ale nawet sama podejmowa a pod-
boje innych terytoriów. Kraj ten odnosi  te  ogromne sukcesy w dziedzinie zarz -
dzania d ugoterminowego gospodark 21.

System stosunków pracy w Japonii ró ni si  bardzo od zachodniego, ale rów-
nocze nie w wielu aspektach wida  w nim ogromny wp yw USA i Europy. Orga-
nizacje zwi zkowe obejmuj  tam pracowników poszczególnych  rm, a pomija si  
struktur  bran owo-zawodow , uznawan  za kluczow  na Zachodzie. St d w Ja-
ponii cz sto mówi si , e �zwi zek zawodowy istnieje, bo istnieje zak ad pracy�.

Rys historii ruchu zawodowego
W po owie XIX wieku, gdy rozpocz y si  reformy okresu Meiji (1867�1912), Ja-
ponia osi gn a poziom gotowo ci do przyj cia nowych idei spo ecznych, gospo-
darczych i organizacyjnych zbli ony do niektórych narodów u schy ku rednio-
wiecznej Europy22. Reformy te by y swoist  �rewolucj  odgórn �. Przeobra a y 
one system spo eczny i gospodarczy jednak bez zasadniczej zmiany stosunków 

20 The Europa World Yearbook, op.cit. vol. I, s. 2213�2214.
21 Analiz  systemu gospodarczego Japonii, zob. szer.: Tadeusz Kowalik, op.cit., s. 105�132.
22 Na sprawy te zwrócono uwag  w raporcie: Benjamin C. Roberts, Hideaki Okamoto, George 

C. Lodge, Collective Bargaining and Employee Participation in Western Europe, North America and 
Japan. The Trilateral Commission (Triangle Papers: 18), New York 1979, s. 75. 



w asno ci i metod rz dzenia. W proklamacji przej cia w adzy przez cesarza zna-
laz a si  deklaracja, e odt d w Japonii wszyscy pro ci ludzie b d  tak traktowani, 
by mogli osi gn  swe cele i nie odczuwali niezadowolenia. Nawi zywano w ten 
sposób do konfucja skich tradycji, która sprzyja a tworzeniu si  stosunków patry-
monialnych, oraz do nowych idea ów europejskich. 

Stosowano w gospodarce nowoczesne wzorce zarz dzania, jednak tak stero-
wano stosunkami pracy, by zapewni  szybki rozwój kraju i umocni  jego poten-
cja  militarny. Ca a polityka spo eczna by a podporz dkowana tym celom a  do 
II wojny wiatowej. W tym okresie stosunki pracy cechowa  swoisty paternalizm. 
W tamtych czasach do ywotnie zatrudnienie mia o charakter jednokierunkowy, 
to znaczy od robotników wymagano lojalno ci w duchu �s u enia jednemu panu�. 
Pracodawca jednak móg  zwolni  pracownika w ka dej chwili 23. 

 Unormowania poprawiaj ce sytuacj  pracobiorców wprowadzono do  pó no. 
By a to przede wszystkim ustawa o zak adzie pracy z 1911 r. oraz o ubezpiecze-
niach spo ecznych z 1922 r. Wobec zwi zków zawodowych, które powsta y przed 
I wojn  wiatow , w adze prowadzi y rygorystyczn  polityk : w zak adach pracy 
cz sto egzekwowano przestrzeganie zasad bezwzgl dnej dyscypliny i podleg o-
ci znane z dawnych czasów. Zdecydowanie przeciwdzia ano natomiast rozwojo-

wi ruchu socjalistycznego. 
 W okresie demokratyzacji (Taisho � 1912�1926), podj to próby z agodzenia 

stosunków pracy oraz bardziej umiarkowanego podej cia do zwi zków zawodo-
wych, jak te  pewnej liberalizacji stosunków politycznych. Jednak rosn ce mili-
tarne zaanga owanie Japonii w Chinach, jakie zapocz tkowa o zaj cie Mand urii 
w 1931 r., zahamowa o te procesy. Znowu powracano do praktyk typu feudalne-
go i bezwzgl dnie egzekwowano ca kowite podporz dkowanie zwierzchnikom na 
wszystkich szczeblach hierarchii, co odnosi o si  te  do robotników.

Tu  przed II wojn  wiatow , istniej ce zwi zki zawodowe: Nihon � Rodei 
� Sodomei � liczy y cznie 420 tys. cz onków, a tzw. uzwi zkowienie wynosi o 
wtedy 7,9%24. Zwi zki nie by y jednak autonomiczn  si  spo eczn , a dodatkowo 
os abia y je podzia y na zwalczaj ce si  frakcje. 

Obok prawicowej Sodomei (Japo skiej Konfederacji Zwi zków Zawodo-
wych) aktywne by y orientacje lewicowe, zwi zane z �czerwon � mi dzynaro-
dówk  zwi zkow , lub socjaldemokratyczn  �amsterdamsk �. W ramach ka dej 
z obu orientacji ideologicznych istnia a wspó praca mi dzy strukturami partyjny-
mi i zwi zkowymi. W 1940 r. wszystkie zwi zki rozwi zano, a pracowników obo-
wi zkowo zrzeszono w Sangyo Hokoku (S u bie Pa stwu w Przemy le).

Po kl sce w II wojnie wiatowej dosz o w Japonii do zasadniczych zmian. 

23 Akio Morita i inni, Made in Japan: Akio Morita i Sony,Warszawa 1996, s. 133.
24 Obszerny pro l japo skich zwi zków zawodowych zawiera: Trade Unions of the World, op.cit. 

s. 177�185.



W konstytucji narzuconej przez genera a Douglasa MacArthura, dowódc  wojsk 
okupacyjnych, w 1946 r. Japonia nie tylko �wyrzeka a si  wojny po wsze czasy�, 
ale te  deklarowa a, e to nie cesarz, lecz lud jest ród em wszelkiej w adzy. By a 
to kolejna rewolucja przeprowadzona odgórnie, tym razem przez �ameryka skie-
go szoguna�. Przynios a ona szerokie, demokratyczne reformy polityczne, które 
obj y równie  sfer  spo eczn . Warto doda , e prawa zwi zkowe i swoboda za-
wierania umów zbiorowych wymieniono nie tylko w Deklaracji Poczdamskiej, ale 
zosta y one wprowadzone do nowej Konstytucji Japonii (art. 28). By y one wzo-
rowane na rozwi zaniach europejskich, a wi c socjaldemokratycznych, nie za  
ameryka skich.

Ju  wcze niej, w grudniu 1945 r., uchwalono ustaw  o zwi zkach zawodowych, 
która po raz pierwszy w historii Japonii formalnie uznawa a prawo do ich tworze-
nia25. Tym samym traci y wa no  przedwojenne ograniczenia prawne zwi zane 
z ustawami o porz dku publicznym i policji. 

W 1947 r. ustaw  znowelizowano poszerzaj c uprawnienia zwi zków zawodo-
wych. Ponadto uchwalono ustawy o zasadach negocjowania uk adów zbiorowych 
oraz okre lono minimum warunków pracy. Czasami okre la si  je jako tzw. �trzy 
ustawy�. Regulowa y one sprawy zatrudnienia i bezrobocia, ochron  od wypad-
ków przy pracy, prawo do strajku. Tym samym japo skie ustawodawstwo zosta o 
dostosowane do standardów mi dzynarodowych. 

Struktury zwi zkowe
Po II wojnie wiatowej dosz o do odbudowy japo skich zwi zków zawodowych, 
w ród nich powsta a Sodomei. Szybko jednak dosz o w niej do ostrych sporów ide-
ologicznych i nowych podzia ów. W 1950 r. mia a z kolei miejsce secesja Sohyo � ze 
zdominowanego przez Komunistyczn  Parti  Japonii � Ogólnojapo skiego Kon-
gresu Przemys owych Zwi zków Zawodowych (dzia a  w latach 1946�1958)26.

W latach 50. nast pi  szybki rozwój zak adowych zwi zków zawodowych. 
W po owie dekady ich g ównym zadaniem by o negocjowania uk adów zbioro-
wych, przeprowadzanych zazwyczaj ka dej wiosny (okre la si  to jako shunto 
� wiosenna ofensywa w sprawach placowych). Pocz tkowo towarzyszy y im burz-
liwe demonstracje i akcje strajkowe. Od lat 70. negocjacje prowadzone s  jednak 
w sposób lepiej zorganizowany, w ramach trójstronnej � Komisji ds. Publicznych 
Korporacji i Krajowych Stosunków Pracy. 

Obecnie w Japonii dzia aj  trzy konfederacje zwi zkowe: 
1. Rengo � Japo ska Konfederacja Zwi zków Zawodowych powsta a w 1989 r. 

po zjednoczeniu central Rengo (Domei � dzia aj cej w sektorze prywatnym 

25 Trade Unions of the World, op.cit., p. 178
26 Histori  japo skiego ruchu zwi zkowego prezentuje m.in.: Trade Unions of the World, op.cit., 

s. 180�182. 



i Sohyo � zrzeszaj cej pracowników sektora publicznego). Obecnie liczy 
7,476 mln cz onków. 

2. Zenroren � Krajowa Konfederacja Zwi zków Zawodowych utworzona 
w 1989 r. Zrzesza ona 837 tys. cz onków. Wchodzi do niej 28 zwi zków 
krajowych i 46 organizacji terytorialnych. Pot pia ona �antykomunizm i ko-
laboracj  mi dzy pracobiorcami a kapita em�. Krytykuje Rengo za zanie-
chanie �wiosennej walki� (shunto) o nowe uregulowania uk adów zbioro-
wych. Zenroren uwa a si  za organizacj  apolityczn , jednak utrzymuje ona 
bliskie kontakty z Komunistyczn  Parti  Japonii. Jest organizacj  o zdecy-
dowanie antyameryka skim pro lu politycznym.

3.  Zenrokyo � Krajowa Rada Zwi zków Zawodowych liczy zaledwie 270 tys. 
cz onków.

Prócz nich dzia a kilka niezale nych zwi zków zawodowych. Najwi kszymi 
z nich s :

�  Japo ska Rada Zwi zków Zawodowych Metalowców, która zrzesza siedem 
organizacji bran owych i liczy ok. 2,4 mln cz onków. Nale y ona do Inter-
national Metalworkers� Federation.

�  Zenken Soren � Krajowa Federacja Zwi zków Zawodowych Budownictwa 
liczy 715 tys. cz onków i jest najwi kszym niezale nym zwi zkiem zawo-
dowym w Japonii.

 W ostatnich dekadach japo skie zwi zki zawodowe prze ywaj  spadek liczby 
cz onków: w 1981 r. liczy y one 12,470 mln (30,8% zatrudnionych), a w 1999 r. 
ju  tylko 11,830 mln (22,2%). Po raz pierwszy od 1973 r. nast pi  spadek poni ej 
12 mln zrzeszonych zwi zkowców. 

Japo skie zwi zki zawodowe utrzymuj  kontakty z ró nymi organizacjami kra-
jowymi wi kszo ci krajów wiata. Jednak tylko Rengo nale y do Mi dzynarodo-
wej Konfederacji Wolnych Zwi zków Zawodowych, natomiast Zenroren nie jest 
cz onkiem adnej organizacji.
 
Rola zwi zków zawodowych
Zwi zki zawodowe by y jednym z elementów japo skiego modelu zarz dzania 
� rm �, ró ni c  si  zasadniczo od polskiego �zak adu pracy�. Przyj cie do niej 
oznacza o w zasadzie wej cie do kolektywu, do swoistej �zak adowej wspólnoty�, 
na ca e aktywne ycie zawodowe, a nawet na emeryturze pracownicy byli otacza-
ni opiek  przez swoj   rm . Pracownik mia  oddawa  jej wi c wszystkie swe si y 
i zapa , nie za  funkcjonowa  jedynie na �czas zakontraktowany�. W  rmie takiej 
panowa y patrymonialne stosunki pracy, oparte na kooperacji27. Awans wewn trz 
 rmy wi za  si  za  ci le ze sta em pracy. Zwarto  przedsi biorstw podtrzymywa-
y zwi zki zawodowe, których g ównymi strukturami by y organizacje zak adowe. 

27 Tadeusz Kowalik, op.cit. s. 113, 115.



Ich cz onkami mogli by  jedynie pe noetatowi pracownicy28. W tej sytuacji, przy 
braku mo liwo ci zmiany zatrudnienia �w ramach bran y�, a swoistym �przypisa-
niu� do  rmy, nadrz dne interesy zwi zku by y zwi zane z dobrem za ogi i  rmy, 
nie za  pracowników okre lonej bran y, czy zawodu. Japo skie przedsi biorstwa 
wprawdzie rywalizuj  mi dzy sob , ale wewn trz nich panuje konsensus i dba si  
o interes za ogi i  rmy. W przypadku pogorszenia koniunktury, lub kondycji  r-
my, zwi zki stosunkowo atwo godz  si  na rozmaite o ary.

Ten model zarz dzania by  zwi zany z odbudow  gospodarki z wojennych 
zniszcze  przy du ym zaanga owaniu pa stwa. Wspiera o ono w rozmaity spo-
sób przedsi biorstwa, jak te  ich nastawienie na produkcj  eksportow . Lanso-
wano tak e wspó prac  wszystkich cz onów procesu produkcji � pracodawców, 
pracowników i zwi zków zawodowych. Dzi ki niej w latach 80. Japonia sta a si  
drug  pot g  gospodarcz  wiata.

  Na pocz tku lat 90. narastaj ca konkurencja na rynku mi dzynarodowym 
oraz przeobra enia zachodz ce wewn trz kraju doprowadzi y do podwa enia �mo-
delu japo skiego�. Wobec fali bankructw mniejszych i wi kszych  rm system do-
ywotniego zatrudnienia i �wspólnot  rm� � coraz trudniej jest utrzyma . Japo-

nia wesz a wyra nie w okres kryzysu strukturalnego, a bezrobocie � poprzednio 
praktycznie nie znane � osi gn o poziom 5,5% (w 2003). Przedsi biorstwa, zmu-
szone do restrukturyzacji � wbrew dotychczasowej praktyce � zmuszone s  zwal-
nia  pracowników, co odczuwaj  oni jako �zdrad   rmy�. Przynios o to wiele ne-
gatywnych zjawisk spo ecznych i osobistych dramatów. Pojawi  si  te  problem 
zwi kszenia elastyczno ci rynku pracy, unormowa  prawnych problemu bezrobo-
cia, przekwali kowania zwalnianych z pracy, czy wreszcie instytucji zajmuj cej 
si  tym kompleksem zagadnie . Japonia w adnej z tych dziedzin nie mia a jed-
nak odpowiednich regulacji. 

Przeprowadzone pod koniec lat 90. badania nad zmianami w dotychczasowym 
modelu stosunków pracy wykaza y, e tylko niewiele przedsi biorstw zaintereso-
wanych jest jego utrzymaniem. W drugiej po owie tej dekady sporo wielkich kon-
cernów rezygnowa o z naboru nowych pracowników w ramach �do ywotniego 
zatrudnienia�. Coraz cz ciej stosuj  one kontrakty terminowe, np. jednoroczne, 
dwuletnie lub d u sze, i zatrudniaj  potrzebnych specjalistów zgodnie z zasad  
chuto-saiyo, tj. zale nie od potrzeb, z pomini ciem zalecanych terminów naboru 
pracowników29. Zmieni  si  te  sposób wynagradzania. Tylko 25% wielkich kon-
cernów pozosta o przy starym systemie regularnego podnoszenia pensji (co roku 
na wiosn ), podczas gdy 80% drobnych i rednich przedsi biorstw, które stano-

28 Analiz  japo skich stosunków pracy zawiera praca: Sekret japo skiego sukcesu, red. E. Ko-
stowska-Watanabe, Wiedza Powszechna, Warszawa 1990, s. 339. 

29 Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy nabór nowych pracowników odbywa  si  na jesieni, 
wówczas to poszukiwanie pracy rozpoczynali studenci ko cz cy nauk  w marcu nast pnego roku. 
Patrz: Sekret japo skiego �, op.cit. 



wi  70% japo skiego rynku pracy i wytwarzaj  50% PKB, zmieni o system i uza-
le ni o wysoko  podwy ek pensji od efektów ekonomicznych przedsi biorstwa. 
System do ywotniego zatrudnienia funkcjonuje tylko jeszcze w niektórych wiel-
kich  rmach i sektorze publicznym30.

W grudniu 2001 r. premier Junichiro Koizumi zapowiedzia  reformy struktural-
ne i zaniechania �pompowania pieni dzy� w gospodark . Reformy s  niezb dne, 
ale musz  one spowodowa  wzrost bezrobocia i g bokie przeobra enia spo ecz-
ne. Trudno jednak s dzi , by szybko uporano si  z tymi problemami.

Podstawowe dane
 Liczba ludno ci (2001 r.) .................................... 47,676 mln
 Liczba pracuj cych ............................................. 21,661 mln
 Rolnictwo ........................................................... 2,288 mln
 Przemys  ............................................................. 5,928 mln
 Us ugi ................................................................. 12,842 mln
 Liczba bezrobotnych .......................................... 0,889 mln31

 Liczba zwi zkowców ......................................... ok. 1,800 mln

Jak pisa  na po cz tku lat 60. Joseph Reday, jeden z doradców ekonomicznych 
rz du tego pa stwa: Korea jest bardzo biednym krajem i musia aby nast pi  se-
ria cudów gospodar czych wraz z niezwykle trafnymi decyzja mi oraz ci k  pra-
c  narodu, aby stworzy  to, co ekonomi ci nazywaj  zdrow , dobrze funkcjonu-
j c  gospodark 32.

Sformu owa  t  ocen  w niespe na dziesi  lat po zako czeniu trzyletnich dzia-
a  wojennych, które obróci y w perzyn  ca y Pó wysep Korea ski. Perspektywy 

sukcesu wydawa y si  wtedy raczej nik e, co niezwykle lapidar nie uj  szwedzki 
ekonomista, Hokan Hedberg: Korea nie ma przysz o ci, koniec i kropka!

Czas pokaza  jak bardzo obaj si  mylili. Istotnie trudno by o wyobrazi  sobie 
jednak gorsze warunki startu do mo dernizacji kraju: jego podzia  i konfrontacja 
polityczno-militarna z Pó noc , ogromne obci enia na armi  i zbrojenia, histeria 
wojenna i � apania szpiegów Pó nocy�, brak infrastruktury i kadr kwali kowanych, 
nieunikniona w tej sytuacji politycznej izolacja kraju i jego znikoma atrakcyjno  
dla inwestorów zagranicznych. Sukcesy gospodarcze jakie pó niej od nios a Re-
publika Korei by y wynikiem wielu czynników, w tym zadziwiaj cej pracowito-
ci ludno ci, sta ego podnoszenia wykszta cenia i nadzwyczajnej dyscypli ny spo-

30 Red. � E. P. 
31 The Europa World Year Book, op.cit. , vol. II, s. 2360.
32 Cytat za: Tomasz Goban-Klas, Dalekowschodni feniks. Korea ska droga rozwoju i modernizacji, 

Katedra Komunikowania i Mediów Spo ecznych, Uniwersytet Jagiello ski, Kraków 1999, s. 80.



ecznej, warunkowanych konfucja skimi tradycjami i autorytarnym charakterem 
rz dów, co umo liwia o osi ganie du ej sprawno ci zarz dzania.

Zostanie jednym z �azjatyckich ty grysów� wi za o si  jednak z wielkimi na-
pi ciami spo ecznymi, jak te  o arami, jakie ponosili ludzie pracy, cho  ostatecz-
nie skorzystali oni ogromnie na awansie cywilizacyjnym kraju. Republika Korei 
sta a si  nie mal modelowym przyk adem niezwykle szybkiego rozwoju przemy-
s owego i modernizacji. St d wielu publicystów i badaczy mówi  wr cz zacz o 
o �postkonfucja skim wyzwaniu dla Zachodu�, jak wybitny znaw ca problemów 
Azji Wschodniej Roderick MacFarquhar33. 

Rys historyczny
Pierwszy zwi zek zawodowy zorganizo wali dokerzy w porcie Song-Jin w maju 
1898 r. Cho  historycy i my liciele korea scy zgodnie pot piaj  aneksj  Korei 
przez Cesarstwo Japo skie w 1910 r., trudno jednak nie odnotowa , e to w a nie 
okupanci japo scy stworzyli podstawy nowoczesnego pa stwa i zapocz tkowali 
proces uprzemys owienia kraju. Zarazem prowadzili oni okrutn  polityk  �japo-
nizacji� spo ecze stwa. Opór przeciwko niej i obcemu zniewoleniu doprowadzi-
y l marca 1919 r. do wybuchu powstania narodowego, krwawo przez Japo czy-

ków st umionego. Przez ca e lata, a  do 1945 r., zwi zki zawodowe by y wa n  
si  opozy cyjn  w walce o niepodleg o  Korei34.

W 1945 r. nast pi  tymczasowy podzia  Pó wyspu na dwie �strefy rozbraja-
nia wojsk japo skich� � radzieck  i ameryka sk , czego rezultatem sta o si  po-
wstanie dwóch pa stw korea skich: Republiki Korei na po udniu i Korea skiej 
Republiki Ludowo-Demokratycznej na pó nocy. Zdominowana przez komuni-
stów Po wszechna Rada Korea skich Zwi zków Zawodowych (GCKTU) zosta a 
zorganizowa na na Pó wyspie Korea skim w okresie przej ciowym, mi dzy zako -
czeniem okupacji japo skiej, a przej ciem w adzy przez ameryka sk  administra-
cj  wojskow . Po serii strajków zakazano jej dzia alno ci w stre e ameryka skiej 
w 1947 r. Z inspiracji ameryka skiej za o ono natomiast w 1946 r. Powszechn  
Federacj  Korea skich Zwi zków Zawodowych (GFK-TU), która w 1949 r. sta-
a si  jednym z cz onków-za o ycieli Mi dzynarodowej Konfederacji Wolnych 

Zwi zków Zawodo wych.
Po przewrocie wojskowym w 1961 r. rz  dy obj  genera  Park Chung Hee, któ-

ry rozpocz  �promowanie narodowego kapitali zmu�. W procesie przemys owej 
modernizacji interwencjonizm pa stwowy odegra  wielk  rol , a w przyspiesze-
niu tego procesu na pocz tku lat 60., rol  wr cz decyduj c . Pa stwo stosowa o 
centralne planowa nie i wspiera o rozwój wielkich korea skich koncernów (cha-

33 Cytat za: Tomasz Goban-Klas, op.cit., s. 123.
34 Obszerny pro l korea skich zwi zków zawodowych przedstawia: Trade unions of the world, 

op.cit., s. 190�193.



eboli). Szybko zacz y si  rozwija  ukierunkowane na eksport takie wielkie  rmy 
jak Hyundai, Daewoo czy te  Samsung.

Zarazem deklarowano otwarcie konieczno  utrzymy wania �spokoju spo ecz-
nego�, je li trzeba nawet przy u yciu si y. Wszystkie dotychczasowe organiza-
cje zwi zkowe rozwi zano. W ich miejsce powo ano do ycia Federa cj  Korea -
skich Zwi zków Zawodowych (FKTU), która dzia a a pod kierownictwem rz du. 
Jego celem by y mobilizacja wysi ku spo ecznego dla rozwoju kraju, utrzymywa-
nie mo liwie niskich p ac oraz bezkon iktowe dzia anie zak a dów pracy. W adze 
sprawowa y wi c kontrol  nad protestami pracowniczymi i strajkami.

Mimo tego, w ko cu lat 60., dosz o w Republice Korei do serii prote stów ro-
botniczych, za  na pocz tku lat 70. ponownie ograniczono pra wa robotnicze. W a-
dze wojskowe uzna y to za konieczne, z uwagi na utrzymanie stabilno ci rynku, 
zagraniczne inwestycje i bezpiecze stwo narodowe.

W tym czasie rozpoczyna  dzia alno  opo zycyjn  Kim Dae-jung, który w 1997 r. 
zosta  pierwszym, bezsprzecznie reprezentuj cym opozycj , prezydentem Republi-
ki Korei. W 1980 r. � po niezwykle brutalnym st umieniu powstania w Kwangju, 
dzia aj cy w warunkach stanu wyj tko wego parlament Republiki Korei uchwa-
li  ustaw  o zwi zkach zawodowych. By a ona bardzo restrykcyjna. W wyniku jej 
wprowadzenia liczba zwi zkowców zmniejszy a si  z l,2 mln do 820 tysi cy.

Od tego czasu narasta y kolejne fale gwa townych protestów. W 1986 r. mini-
ster pracy odmówi  legalizacji 14 �dysydenckich� zwi zków zawodowych w re-
gionie Seulu i Inchonu. Te antyzwi zkowe dzia a nia rz du popar a o cjalna Fede-
racja Korea skich Zwi zków Zawodowych.

Rok 1987 zosta  proklamowany przez opozycj  rokiem walki o �Wielk  Spra-
w  Robotnicz �. 29 czerwca 1987 r. og oszono Kart  Praw Robotniczych. Dosz o 
wówczas do ogromnego nasilenia protestów � by o ich 3749 � o spra wy p acowe 
i naruszanie prawa zwi zkowe go, dano równie  demokratyzacji FKTU. Powsta  
nawet efemeryczny Komitet Demokratyza cji Zwi zków Zawodowych35. W sumie 
utworzono wtedy oko o 300 organizacji zwanych �demo kratycznymi zwi zkami�, 
których cz onka mi byli g ównie pracownicy z sektora  nansowego i bankowego. 
Obok nich w przedsi bior stwach przemys owych dzia a y zwi zki za wodowe o dy-
sydenckim charakterze znane jako �zwi zki przemys owe�.

Jednym z rezultatów tego okresu prote stu by  powa ny wzrost szeregów zwi z-
kowych, które w 1989 r. osi gn y 1,932 mln. By  to najwy szy poziom uzwi z-
kowienia w Republice Korei, poniewa  ju  w ko cu 1991 r. odnotowano pewien 
spadek � do 1,803 mln.

Rz d Republiki Korei uzna  za legalne je dynie organizacje stowarzyszone 
w Fede racji Korea skich Zwi zków Zawodowych oraz Korea sk  Federacj  Wol-
nych Urz  dników i Pracowników Bankowych. W a dze odrzuci y te  orzeczenia 

35 Zobacz strona internetowa: www.kctu.org. The Brief History of the KCTU.



s dowe stwierdzaj ce, e brak cz onkostwa w FKTU nie wystarcza do odmowy le-
galizacji zwi zku zawodowego. Postawa w adz przy czyni a si  do utrzymania do-
minacji FKTU, do której nale a o ok. 1,4 mln spo ród 1,8 mln zwi zkowców. 

Powodowa o to jednak dalsze napi cia w ruchu zwi zkowym. Powsta o naj-
pierw 14, pó niej 17, regionalnych struktur zwi zkowych, a tak e organizacje bran-
owe. W 1990 r. po czy y si  one w Korea ski Kongres Zwi zków Zawodowych 

(KTCU), który tworzy o ok. 200 tys. zwi zkowców. Równocze nie pracownicy 
umys owi powo ali do ycia Kongres Korea skich Nieza le nych Przemys owych 
Federacji Zwi z ków Zawodowych (KCIIF). W nast pnych latach mia y ich za to 
spotka  surowe represje.

Struktury organizacyjne
W Republice Korei dzia aj  dwie ogól nokrajowe konfederacje zwi zkowe:
FKTU � Federation of Korean Trade Unions � Federacja Korea skich Zwi zków 
Zawodowych powsta a w 1946 r. Liczy obe cnie ok. 1,1 mln cz onków. Zrzesza 
24 zwi zki zawodowe, g ównie przemys owe, dysponuje instytutem badawczym 
i cen trum szkoleniowym.
KCTU � Korean Confederation of Trade Unions � Korea ska Konfederacja Zwi z-
ków Zawodowych formalnie za o ona w czerwcu 1993 r. Zrzesza ok. 570 tys. 
cz onków, na jej czele stoi przewodnicz cy Dan Byung-ho, a sekretarzem gene-
ralnym jest Lee Soo-ho.

Federacja Korea skich Zwi zków Zawo dowych powsta a w 1946 r. pod nazw  
Korea ska Federacja Pracy. Po utworzeniu Republiki Korei zmieniono jej nazw  
na Powszechna Federacja Korea skich Zwi zków Zawodowych (GFKTU). Po za-
machu wojskowym w 1961 r. zosta a rozwi zana, w jej miejsce w adze wojskowe 
powo a y do y cia organizacj  o obecnej nazwie Federacja Korea skich Zwi zków 
Zawo dowych (FKTU � Nochong). W 1980 r. kolejny raz ograniczono uprawnie-
nia FKTU jako zwi zku zawodowego, pozbawiono j  prawa wchodzenia w spory 
pracy i zawierania uk adów zbiorowe. Pozostawiono mo liwo  reprezen towania 
pracobiorców wobec w adz pa stwowych.

Kontrowersyjna jest rola FKTU w wal ce o demokratyczne przemiany w la-
tach 1985�1987. O cjalne opracowania FK TU podaj , e Federacja by a g ównym 
o rodkiem ruchu i przygotowywa a spra wy programowe. Znane s  równie  bliskie 
kontakty z prezydentem Chun Doo Hwanem, zw aszcza udzielenie mu wsparcia, 
by wstrzyma  prace nad zmian  konsty tucji. Krytycy zarzucaj  FKTU, e przy-
biera a postawy w a ciwe partiom poli tycznym. W 1988 r. na nadzwyczajnym kon-
gresie wy brano bardziej reformatorsko nastawione w adze FKTU. Jednak e wi k-
szo  nieza le nych organizacji zwi zkowych powsta ych w tym okresie nie wesz a 
w sk ad FK TU.

W ko cu lat 90., a wi c w czasach kryzysu gospodarczego, który obj  wie-
le krajów azjatyckich, FKTU po cz tkowo uczestniczy a w pracach Komisji Trój-



stronnej. Pó niej wyst pi a w prote cie przeciwko arbitralnemu stanowisku praco-
dawców i postawie rz du, który realizowa  program restrukturyzacji gospodarki bez 
pytania o opini  zwi zków zawodowych. FKTU wysuwa a, m.in. dania ochrony 
socjal nej dla bezrobotnych i pracuj cych w zmniejszonym wymiarze godzin.

Korea ska Konfederacja Zwi zków Za wodowych powsta a formalnie w czerw-
cu 1993 r. Jednak jej genezy nale y szuka  w za o onej w marcu 1984 r. wspólnej 
organizacji niezale nych zwi zków zawo dowych zajmuj cej si  kasami samopomo-
cowym. Zosta a ona zlikwidowana przez w adze wojskowe w 1985 r. Wznowi a 
dzia alno , ale ju  pod innymi nazwami, m.in. jako Kongres Zwi zków Zawodo-
wych Ko rei (KTUC), który powo ano do ycia w styczniu 1990 r. Jednoczy  on 
602 orga nizacje zwi zkowe. Mi mo aresztowania jego kierownictwa, nieza le ne 
zwi zki zawodowe umac nia y si , a w czerwcu 1993 r. utworzono Ko rea sk  Rad  
Przedstawicieli Zwi zków Zawodowych jako alternatywn  struktur  zwi zkow  
wobec dotychczas monopoli stycznej FKTU.

Obecn  nazw  � Korea ska Konfedera cja Zwi zków Zawodowych (KCTU 
� Min-ju Nochong) przyj to w listopadzie 1995 r. Podawano wówczas, e do KCTU 
nale y 418 tys. cz onków z 862 organizacji zwi zkowych.

Program, który zaprezentowano w mar cu 1996 r., k ad  nacisk na pluralizm 
zwi zkowy. Postulowano m.in. dopuszczenie do istnienia wi cej ni  jednego zwi z-
ku w zak a dzie pracy, co oznacza o walk  z monopo lem FKTU. Postulowano pot -
pienie prze ladowa  zwi zkowców w latach 80. Domagano si  równie  rzeczywi-
stego realizowa nia praw zwi zkowych, w tym umo liwie nia tworzenia organizacji 
zwi zkowych przez pracowników administracji publicznej i nauczycieli (dotyczy o 
to l,5 mln po tencjalnych cz onków). Z innych elementów programowych na pod-
kre lenie zas uguj :  danie zniesienia zakazu anga owania si  zwi zków zawodo-
wych w dzia alno  poli tyczn  i zaprzestania przez w adze ingero wania w sprawy 
zwi zków zawodowych. Ostatecznie Korea ska Konfederacja Zwi zków Zawo-
dowych zosta a zalegalizo wana 22 listopada 1999 r.

Republika Korei zosta a cz onkiem Mi  dzynarodowej Organizacji Pracy do-
piero w 1991 r. Wówczas to Ministerstwo Pracy podj o systematyczny przegl d 
korea  skich uregulowa  prawnych dla doprowadzenia do ich zgodno ci z konwen-
cjami MOP. Ustalono wtedy, e obowi zuj ce unormowania prawne odpowiadaj  
normom 105 spo ród 115 konwencji MOP.

Mimo deklaracji o woli zastosowania si  do mi dzynarodowych konwencji, 
w adze Republi ki Korei by y i s  obiektem krytyki i pot pie  mi dzynarodowych. 
Wyst powano z nimi, m.in. przed Mistrzostwami wiata w Pi ce No nej w 2002 r., 
których wspó organizatorem by a Republika Korei, kiedy opinia mi dzynarodowa 
szczególnie interesowa a si  tym krajem. Najcz ciej wyst puje z nimi Mi dzyna-
rodowa Konfe deracja Wolnych Zwi zków Zawodowych, do której obecnie nale  



obie organizacje po udniowokorea skie36. Odpowiadaj c na nie rz d powo ywa  
si  zwykle na konfucja skie tradycj , szczególnie na przyjmowany tam wysoki 
autorytet w adzy i zasady podleg o ci obywateli oraz wszystkich instytucji. Pew-
ne ograniczenie wol no ci obywatelskich, jak t umaczono, uzasadnia a szczególna 
sytuacja polityczna podzielonego kraju, a by y te  one potrzebne dla zapewnienia 
krajowi szybkiego post pu gospodarczego.

Przyj cie Republiki Korei do OECD w 1996 r. by o uwarunkowane wprowadze-
niem w ycie i respektowaniem wolno ci zwi zkowych. Pomimo tego Republika 
Ko rei, jak dot d, nie raty kowa a dwóch pod stawowych konwencji MOP (nr 87 
i 98) do tycz cych wolno ci zwi zkowych i zawie rania uk adów zbiorowych. Za-
legalizowanie KCTU przez Minister stwo Pracy dopiero 23 listopada 1999 r. jest 
dostatecznie wymowne37.

Za o ona w 1946 r. Federacja Korea  skich Zwi zków Zawodowych uczestniczy-
a w utworzeniu Mi dzynarodowej Konfede racji Wolnych Zwi zków Zawodo-

wych w 1949 r. Przez 50 lat by a jedyn  organi zacj  z Republiki Korei nale c  
do tej Konfederacji. Wkrótce po legalizacji przez w adze pa  stwowe Korea skiej 
Konfederacji Zwi zków Zawodowych równie  ona zosta a przyj ta do MKWZZ. 
Procesy demokratyzacji zachodz ce w Republice Korei w latach 90. prowadzi y 
wi c stopniowo do poszerzania wolno ci zwi zkowych, cho  zdaniem niektórych 
obserwatorów nast powa o to zbyt wolno.

* * *

Podsumowuj c te rozwa ania mo na stwierdzi , e we wszystkich omawianych 
tu trzech krajach Azji Wschodniej ruch zwi zkowy odgrywa  wa n  rol  w ich y-
ciu spo ecznym i gospodarczym, a by  równie  czynnikiem przemian politycznych. 
We wszystkich trzech � na ró nych etapach � w adze pa stwowe usi owa y pod-
porz dkowa  go sobie, co na ogó  im si  udawa o. Emancypacja zwi zków zawo-
dowych by a za  powolnym i do  dramatycznym procesem. Poszczególne kraje 
regionu znajduj  si  obecnie na ró nych etapach tych przemian.

36 Patrz: Annual survey of violations of trade union rights 2002, op.cit., s. 151�157.
37 Zob. strona internetowa: www. kctu.org. The KCTU and the Industrial Relations in Korea. 


