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Jesteśmy rodzinną manufakturą, której
początki sięgają 1931 roku. 

Nasze lody tworzymy według tradycyjnej
receptury, która nie zawiera półproduktów 

i substancji chemicznych. 

Używamy wyłącznie produktów
naturalnych.

Przyjdź i przypomnij sobie smak
dzieciństwa!

Stara Lodziarnia Filia w Warszawie i Vege Bistro zapraszają 
na ul. Francuską 48/1 w Warszawie

Czynne codziennie w godz. 9.00 - 19.00 (pon.-sobota) i 10.00 - 18.00 (niedz.- pon.)
tel. 603 333 711

vegebistro_staralodziarniaVege Bistro/Stara Lodziarnia Filia w Warszawie

Vege Bistro to kameralne miejsce, które 
w duchu szacunku dla natury, zaprasza na:

gofry orkiszowe: klasyczne i belgijskie
naleśniki słodkie i wytrawne

pieczywo na zakwasie
ciasta, ciastka i drożdżówki

przekąski
kanapki
sałatki

pasty do pieczywa
kawę i herbatę sezonową



Przed Państwem drugi numer „Faktów” w nowej odsłonie.
Naszym celem jest zainicjowanie merytorycznej debaty odno-
śnie kluczowych tematów związanych z gospodarką i polityką
społecznej, które rzadko pojawiają się w mediach głównego nur-
tu. Nieobecność pogłębionej debaty odnośnie edukacji, służby
zdrowia czy energetyki ogranicza dostęp społeczeństwa do in-
formacji i tym samym niszczy demokrację.

W bieżącym numerze skupiliśmy się przede wszystkim na
trzech niezwykle ważnych wymiarach życia społecznego, któ-
re dotyczą zdecydowanej większości z nas.

Po pierwsze, zajęliśmy się deficytami polskiej polityki spo-
łecznej. Piszemy o olbrzymiej skali wykluczenia społecznego, dys-
kryminacji ludzi ubogich w dostępie do sądów, klęsce rządowej
polityki mieszkaniowej, pogarszającej się sytuacji emerytów i ren-
cistów, wyludnianiu się wielu regionów kraju.

Po drugie, wskazujemy na olbrzymią skalę niestabilnego za-
trudnienia. Skupiamy się na omijaniu prawa przez niezareje-
strowane w Polsce agencje zatrudnienia, braku owocnego dia-

logu między partnerami społecznymi, pogarszającej się sytuacji
pracowników szkolnictwa wyższego i Poczty Polskiej.

Po trzecie, opisujemy szanse i niebezpieczeństwa związane
z wpływem nowych technologii na relacje pracy. Zastanawia-
my się, które branże zostaną najszybciej zautomatyzowane,
a w których będzie rosło zatrudnienie. Pokazujemy, że techni-
ka stanowi pole walk politycznych i nie ma jednego, z góry zde-
terminowanego scenariusza rozwoju technologicznego.

W numerze przyglądamy się też sytuacji politycznej po wy-
borach parlamentarnych, oceniamy amerykański model polityki
społecznej, odsłaniamy kulisy krwawego konfliktu w Puerto Rico,
opisujemy relacje między seksem i socjalizmem.

Przedstawiamy też wyniki naszego dziennikarskiego śledz-
twa w polskim transporcie lotniczym, odsłaniając bulwersują-
ce fakty dotyczące sposobu działania prezesa Państwowych Por-
tów Lotniczych, Mariusza Szpikowskiego.

Zachęcam do lektury!

Wykluczenie, elastyczność 
i automatyzacja pracy

Piotr Szumlewicz
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D
eforma PiS nie rozwiązała
istotnych dla obywateli pro-
blemów, przez które społe-
czeństwo od lat było wymia-

rem sprawiedliwości zawiedzione. Nie
przyczyniła się do zmniejszenia prze-
wlekłości postępowań, a na termin roz-
prawy nadal czeka się nieraz półtora
roku. Deforma sądownictwa nie ogra-
niczyła też obłożenia sędziów gigan-
tyczną liczbą spraw do rozpatrzenia,
która wynosi 4,5 sprawy dziennie, wli-
czając weekendy. Deforma nie sprawiła
także, że język prawniczy stał się zrozu-
miały dla zwykłych ludzi, a sędziowie bar-
dziej uprzejmi. Wreszcie, deforma nie
sprawiła, że biedni przestali przegrywać
w sądach, jak pisał kilkadziesiąt lat temu
Marc Galanter. 

Ale jak to, biedni przegrywają w są-
dach? Na całym świecie – według opu-
blikowanego kilka miesięcy temu gło-
śnego raportu organizacji the Task For-
ce on Justice – aż 250 milionów ludzi żyje
w warunkach całkowitego bezprawia.
Mowa tu o ludziach, którzy są współ-
czesnymi niewolnikami czy ofiarami
konfliktów zbrojnych. Ponadto, aż dwie
trzecie ludzi żyjących na całej planecie jest
pozbawiona praktycznej możliwości re-
alizacji praw, które przysługują im w teo-
rii. To by oznaczało, że biedni nie tyle
przegrywają w sądach; biedni przegry-
wają zanim przekroczą próg sądu.

Ile z tych osób mieszka w Polsce?
Trudno w to uwierzyć, ale jeszcze rok
temu osobom w kryzysie bezdomności
nie pozwalano głosować w wyborach, bo

w formularzu zgłoszeniowym do rejestru
wyborców trzeba było koniecznie podać
adres zamieszkania. Jakby bycie obywa-
telem tego kraju z nadanym numerem
PESEL to było za mało. Inny przykład:
choć Trybunał Konstytucyjny orzekł po-
nad dziesięć lat temu, że eksmisja na uli-
cę powinna być zakazana, to jeszcze tej
doby odbędą się statystycznie trzy takie
eksmisje. W Polsce możliwe jest nawet
wydanie wyroku eksmisyjnego zaoczne-
go, a więc wydanego bez wysłuchania
osoby, która za chwilę straci dom. My-
ślę więc, że można założyć, że globalne
problemy wykazane w raporcie The
Task Force on Justice również i Polski nie
ominęły. 

Kiedy protestowałam i ja przeciwko
deformie sądownictwa według PiS, nie wi-
działam znajomych twarzy z protestów lo-
katorskich, czy pikiet pracowniczych.
Być może się nie odnaleźliśmy w tłumie.
Ale rozmowy ze znajomymi zdają się po-
twierdzać, że po prostu ich tam nie było.
I jestem w stanie to zrozumieć. Bo jak
można bronić sądów, które przez ostat-
nie 30 lat uznawały, że podwyżki czyn-
szów o kilkaset procent dokonywane
z dnia na dzień w zreprywatyzowanych
kamienicach są ok? Jak bronić sądów, któ-
re ustanawiały kuratorów dla stuletnich
właścicieli nieruchomości? Skąd czer-
pać sympatię do sędziego, który na sali
rozpraw używa skomplikowanych praw-
niczych fraz, zamiast zapytać prosto z mo-
stu – czego Pan się od sądu domagasz?

Aby wnieść sprawę cywilną do sądu
trzeba mieć po pierwsze pieniądze

Dlaczego biedni
przegrywają 
w sądach
Mija właśnie 45 lat od publikacji klasycznego
tekstu Marca Galantera o podobnym tytule w
„Law and Society Review”, jak i ponad dwa lata
od fali protestów przeciwko deformie sądów
Prawa i Sprawiedliwości.

Aż dwie trzecie ludzi

żyjących na całej

planecie jest

pozbawiona prakty-

cznej możliwości 

realizacji praw, 

które przysługują 

im w teorii. To by 
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Beata Siemieniako

POLITYKA SPOŁECZNA WCIĄŻ PEŁNA LUK



POLITYKA SPOŁECZNA WCIĄŻ PEŁNA LUK

– choćby na opłatę sądową, a po drugie
trzeba mieć wiedzę – wiedzę, że w ogó-
le taką sprawę można założyć i wiedzę,
jak to skutecznie zrobić. Poza tym trze-
ba mieć też czas, umiejętności i zdrowie.
Postępowanie cywilne, na przykład o za-
płatę zaległych rachunków czy o eks-
misję, jest co do zasady kontradykto-
ryjne. Kontradyktoryjność oznacza, że
sąd raczej biernie przygląda się stronom,
które aktywnie toczą między sobą spór,
samodzielnie przedstawiając na popar-
cie swoich tez argumenty i dowody. I co
do zasady te strony są sobie równe. Tyl-
ko jak mówić o równości stron, kiedy
jedną ze stron stać na porządnego ad-
wokata z renomowanej kancelarii,
a drugiej strony nie stać na żadnego? Jak
mówić o równości stron, skoro dla jed-
nej wynik sprawy to być albo nie być jego
i jego dzieci, zaś dla drugiej zysk albo
brak zysku?

Biedny może wprawdzie poprosić sąd
o adwokata czy radcę prawnego z urzę-

du. I choć teoretycznie nie powinno to
robić różnicy, to w praktyce jest tak, że
inaczej pracuje prawnik, któremu za-
płacono za sprawę kilka tysięcy, a inaczej
prawnik, który za tzw. „urzędówkę”
prowadzoną czasem przez kilka lat,
może dostać kilkadziesiąt złotych. 

Biedny może także pójść do jednego
z ponad 1500 punktów bezpłatnej po-
mocy prawnej, utworzonych ustawą
z 2015 r. Ale jeszcze do niedawna bied-
ny mógł tam pójść tylko wtedy, gdy speł-
niał restrykcyjne wymagania. Z opinii
krytycznych wobec tego systemu autor-
stwa Najwyższej Izby Kontroli i Rzecz-
nika Praw Obywatelskich wynikało, że
szanse na poradę prawną w danym
punkcie pomocy prawnej miała tylko 1/3
Polek i Polaków, z czego jedynie 3% fak-
tycznie z niej skorzystało. Pomoc praw-
na była zresztą bardzo ograniczona i nie
obejmowała doradztwa przy pisaniu
pism procesowych już w trakcie postę-
powania sądowego. Tymczasem to wła-

śnie wsparcie przy sporządzaniu pism
okazywało się najczęstszą potrzebą. Od
2019 r. przepisy się zmieniły i obecnie
każda osoba, która złoży oświadczenie,
że nie stać jej na płatną poradę, może sko-
rzystać z pomocy punktu. Teoretycznie.
Na razie jednak za wcześnie mówić
o efektach.

To wszystko oznacza, że konstytu-
cyjna zasada równości wobec prawa od
lat rozpada się na kawałki w zderzeniu
z nierównościami społecznymi. Zaś koszt
nierówności i braku dostępu do wymia-
ru sprawiedliwości, ponosi całe społe-
czeństwo. Okazuje się bowiem, że za-
pewnienie powszechnego dostępu do wy-
miaru sprawiedliwości pozwoliłoby za-
oszczędzić globalnej gospodarce miliony
dolarów rocznie – według the Task For-
ce on Justice w niektórych krajach nawet
do 3% PKB. A więc, jeśli rządzących nie
przekonuje bycie praworządnym, tak
po prostu, to może chociaż dla oszczęd-
ności budżetowych warto by było. �
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O
kazuje się bowiem, że dzie-
dziny państwa, szczególnie
dotykające osób w trudnej sy-
tuacji, zostały przez ostatnią

kadencję zupełnie odłożone na bok albo
zmiany w nich zachodzące miały zaled-
wie charakter kosmetyczny, nieade-
kwatny w treści i skali do poziomu wy-

zwań. Nim przejdziemy do tego, jakie to
obszary, warto odnieść się do ogólnego
obrazu. 

500 to za mało 
Teza o hojności socjalu w ogromnej

mierze opiera się na wzroście nakładów
na politykę społeczną. Tymczasem na ten

wzrost w znacznym stopniu składało się
zaledwie kilka sztandarowych działań, na
czele z programem Rodzina 500+, któ-
rych adresatami były ściśle wyodrębnio-
ne grupy, i to według kryteriów nieko-
niecznie związanych z trudną sytuacją. Je-
śli chodzi o inne sfery aktywności pań-
stwa, skierowane do innych grup niż ro-

Czas socjalnie 
przereklamowany

Ostatnie cztery lata uchodzą w debacie publicznej i świadomości społecznej
za okres bardzo rozbudowanego „socjalu” i ogólnie hojności państwa wobec
tych, którzy znaleźli się na dolnych szczeblach drabiny społecznej. Niestety
przegląd tego, co przez minioną kadencję się wydarzyło (jak również tego
co się nie wydarzyło), nakazuje ostrożność wobec tego typu ocen.

Rafał Bakalarczyk



dziny z dziećmi, nowe działania, nawet
jeśli podejmowano, to w ograniczonym
wymiarze. Sam program 500+, jakkol-
wiek częściowo przyczynił się (wespół
z innymi czynnikami) do poprawy sytu-
acji niektórych gospodarstw z mniej za-
możnej części społeczeństwa, w dużej mie-
rze jest adresowany także do gospo-
darstw zamożnych. Ponadto od mo-
mentu wejścia w życie programu świad-
czenie nie było waloryzowane, co ozna-
cza, że jego siła nabywcza jest niższa niż
w pierwszym okresie jego obowiązywa-
nia. A tymczasem inflacja rośnie (program
500+ może być jednym z czynników skła-
dającym się na ów wzrost), zaś szczegól-
nie szybki wzrost cen widać na rynku żyw-
ności, a to na tę sferę potrzeb propor-
cjonalnie dużo środków wydają osoby nie-
zamożne. O ile w przypadku osób, któ-
re korzystają z programu 500+ i nieraz,
w przypadku większej liczby dzieci, otrzy-
mując wielokrotność „pięćsetki” , sytuacja
– mimo inflacji – i tak się poprawia, o tyle
w ubogich gospodarstwach bez niepeł-
noletnich dzieci, dotkliwie odczuwa się
wzrost kosztów życia, nierekompenso-
wany dodatkowym wsparciem. Osta-
tecznie, trudna sytuacja materialna i nie-
możność zaspokojenia nawet dość ele-
mentarnych potrzeb pozostaje udziałem
niemałej części społeczeństwa. Potwier-
dzają to zresztą wskaźniki na temat ubó-
stwa, w tym skrajnego. Zgodnie z dany-
mi Głównego Urzędu Statystycznego
w 2018 r. odsetek osób zagrożonych
skrajną biedą wzrósł do 5,4%. Jest to za-
trważająco wysoki wskaźnik świadczący
niestety o tym, że państwo poniosło na
tym odcinku porażkę. A skala porażki jest
tym większa, jeśli weźmiemy pod uwagę
fakt, że na ostatnie lata przypadała ko-
rzystna koniunktura gospodarcza i re-
kordowo niski poziom bezrobocia (co już
samo w sobie oddziałuje na skalę zagro-
żenia skrajną biedą). Skoro nawet w tak
pomyślnym ekonomicznie czasie i przy
uruchomieniu tak rozległych progra-
mów transferowych, wciąż około 2 mln
osób balansuje na poziomie minimum eg-
zystencji, oznacza to, że coś poszło nie tak.
Strach pomyśleć, co przyniosą w tej sfe-
rze kolejne lata, w których przewiduje się
gospodarcze spowolnienie. 

Minimum wsparcia, 
minimum egzystencji

Trudna sytuacja socjalna nierzadko
(choć nie zawsze) wiąże się z brakiem pra-
cy w gospodarstwach domowych. Nie-
stety zabezpieczenie osób dotkniętych
bezrobociem jest nadal na bardzo niskim
poziomie, a działania publiczne na rzecz
powrotu na rynek pracy niewielkie. Od

1 czerwca 2019 r. do maja 2020 r. zasi-
łek dla bezrobotnych przez pierwsze
30 dni jego pobierania wynosi 861,40 zł
(co oznacza 741,87 zł netto), a przez ko-
lejne dni posiadania prawa do zasiłku
– 676,40 (czyli netto 582,52 złotych). To
podstawa wymiaru. Dla osób z krótszym
stażem (poniżej 5 lat) – otrzymywane
kwoty będą o 20% mniejsze. Oscyluje-
my tu wokół kwot niepokojąco bliskich
minimum egzystencji. Co więcej, ogrom-
na część osób zarejestrowanych jako
bezrobotne nie ma prawa do zasiłku – do-
tyczy to ponad 80% takich osób. W tej
grupie znajdują się choćby osoby bezro-
botne długotrwale. Państwo też stosun-
kowo niewiele kładzie na tzw. aktywną
politykę rynku pracy, czyli różne działa-
nia wobec osób bezrobotnych zmierza-
jące do ich powrotu do zatrudnienia.
Udział wydatków na ten cel jest w Pol-
sce od lat jednym z najniższych w krajach
rozwiniętych, a ostatnie lata przyniosły
niechlubną praktykę „podbierania” środ-
ków z Funduszu Pracy na inne działania
publiczne. 

Nie lepiej wygląda sytuacja w po-
mocy społecznej. To tu w pierwszej ko-
lejności są osłony dla osób, które znala-
zły się w kryzysie, także socjalno-eko-
nomicznym. Niestety progi, jakich nie
można przekroczyć, są nadal – mimo we-
ryfikacji pod koniec 2018 r. – postawione
bardzo nisko. Dla osoby samotnie go-
spodarującej jest to 701 złotych, zaś dla
osoby mieszkającej w wieloosobowym
gospodarstwie domowym – 528 złotych
netto na osobę. To kwoty stosunkowo
nieznacznie przekraczające poziom mi-
nimum egzystencji (ubóstwa skrajnego)
i znacznie poniżej minimum socjalnego.
Wysokość zasiłków jest powiązana z wy-
sokością progów. Jeśli próg jest niski, to
i wielkość wsparcia może wynosić co naj-
wyżej kilkaset złotych, co zasadniczo nie
wyciąga tych ludzi z ubóstwa i wyklu-
czenia.

Bezpieczeństwo 
materialne wymaga usług

A zatem, jak widać, nie udało się do-
tąd utkać siatki bezpieczeństwa, rozpo-
startej na tyle szeroko, by skutecznie
chronić przed dotkliwym niedostat-
kiem. To nie jedyny problem. Niektórym
ludziom w trudnej sytuacji, by mogli sta-
nąć finansowo na własnych nogach, nie
mniej niż bezpośrednie transfery, po-
trzebne są różne działania usługowe. I nie
chodzi wyłącznie o najczęściej podkre-
ślane usługi w zakresie opieki zdrowot-
nej i edukacji, ale także rozmaite usługi
społeczne, pozwalające na rozwiązanie
lub złagodzenie trudnych sytuacji ży-

ciowych, takich jak: bezradność życiowa
i zawodowa, uzależnienia, trudności
w życiu rodzinnym etc. W odniesieniu
do rodzin z dziećmi, wybrane rozwią-
zania zawiera ustawa o wspieraniu ro-
dziny i pieczy zastępczej. Ten ostatni seg-
ment polityki rodzinnej powinien być
przedmiotem szczególnej politycznej
uwagi. To właśnie ludzie opuszczający
pieczę zastępczą mają szczególne trud-
ności przy wejściu w dorosłość i później
nierzadko – jak pokazał raport NIK
z 2015 r. – lądują na marginesie spo-
łecznym. Odpowiada za to także słabo
rozwinięty system wsparcia i zabezpie-
czenia w okresie usamodzielniania. Nie-
stety sfera pieczy zastępczej prawnie nie
doczekała się ostatecznie długo przygo-
towywanej reformy. A projekt reformu-
jący pieczę zastępczą (który nota bene
kwestii usamodzielnienia niemal nie po-
dejmował) utknął w sejmowych komi-
sjach pod koniec 2018 r. i nie wyszedł
stamtąd do końca kadencji. Jeszcze inna
sfera, w której ryzyko wykluczenia so-
cjalnego jest wysokie, to doświadczenie
opieki nad głęboko niepełnosprawnymi
bliskimi. Podjęcie tego rodzaju opieki wo-
bec bliskich często wiążę się z rezygna-
cją z pracy zawodowej opiekuna i tym
samym pogłębia ryzyko wykluczenia
i ubóstwo całej rodziny. Państwo w ogra-
niczonym stopniu kompensuje tego typu
decyzje. Niepracujący zawodowo członek
rodziny dorosłej osoby niepełnosprawnej,
oddany ciężkiej, nieraz całodobowej
opiece, może liczyć raptem na 620 zł i to
tylko, gdy dochód na osobę w gos-
podarstwie domowym nie przekracza
764 zł. Nie wszyscy potrzebujący otrzy-
mają więc nawet tak skromną pomoc. 

Socjalnego przełomu 
jak nie było, tak nie ma

Tego typu „kwiatków” jest więcej.
W każdej z wymienionych dziedzin: po-
mocy społecznej, zabezpieczeniu i akty-
wizacji bezrobotnych, zabezpieczeniu
i wsparciu opiekunów czy pomocy ro-
dzinie w kryzysie i pieczy zastępczej za-
brakło przez minioną kadencję zdecydo-
wanych działań systemowych. A są to dzia-
ły newralgiczne z punktu widzenia inte-
resów i praw najsłabszych. Dobrze by było,
aby nowa kadencja przyniosła tu więcej za-
interesowania, inwencji i determinacji
po stronie świata polityki, mediów i in-
stytucji państwa. Na początku jednak
warto sobie uzmysłowić, że socjalny prze-
łom, przywracający osobom zagrożonym
marginalizacją włączenie do życia spo-
łecznego i bezpieczeństwo materialne,
jeszcze się nie dokonał. Czy najbliższe lata
przyniosą dobrą zmianę? �

POLITYKA SPOŁECZNA WCIĄŻ PEŁNA LUK
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W
Ewidencji Zatrudnionych
Osób Niepełnosprawnych
prowadzonej przez Pań-
stwowy Funduszu Reha-

bilitacji Osób Niepełnosprawnych na
koniec 2018 r. zarejestrowanych było 252
tys. pracowników. 107 tys. z nich pra-
cowało na chronionym rynku pracy – Za-
kładach Pracy Chronionej i Zakładach
Aktywności Zawodowej. 145 tys. zaś na
otwartym rynku pracy. Te proporcje
zmieniają się na niekorzyść tych pierw-
szych – pięć lat temu ponad ⅔ pracują-
cych niepełnosprawnych znalazło za-
trudnienie na chronionym rynku pracy. 

Około 1 miliona niepełnospraw-
nych – pomimo, że prawie ¾ z nich po-
siada umiarkowany bądź lekki stopień
niepełnosprawności – jest bierna zawo-
dowo. W powiatowych urzędach pracy
na koniec 2018 r. zarejestrowanych było
jednak tylko 71 446 osób niepełno-
sprawnych, spośród których 85,5% to
osoby bezrobotne, a pozostałe to te po-
szukujące pracy (czyli posiadające dochód
z innych źródeł np. renty). Tylko 2,2%
z nich posiadało znaczny stopień nie-
pełnosprawności. W ciągu całego 2018
r. zatrudniający zgłosili 48 529 ofert pra-
cy dla osób niepełnosprawnych. 

Nie oznacza to – niestety – że ten mi-
lion osób radzi sobie dobrze i nie po-
trzebuje pracy, uzyskując pomoc rodzi-

ny czy czerpiąc wystarczające dochody
z rent i zasiłków. Jak wynika z dużego ba-
dania potrzeb osób niepełnosprawnych,
zleconego przez PFRON, tylko nieco po-
nad połowa (56%) deklaruje, że pienię-
dzy starcza im na jedzenie, a ledwie 45%
twierdzi, że dochody wystarczają na po-
krycie czynszu i rachunków. 70% zaś ma
problemy z wykupem leków, a 60%
z opłaceniem rehabilitacji. Są to dane alar-
mujące, wskazujące na to, że osoby z nie-
pełnosprawnością są grupą wyjątkowo
zagrożoną biedą i ubóstwem. Z tych sa-
mych badań wynika także, że niepełno-
sprawni hierarchizują potrzebę pracy
wysoko, w pierwszej piątce ich najważ-
niejszych problemów. 

PFRON wydaje rocznie 3,4 mld zł na
aktywizację zawodową osób z niepeł-
nosprawnością (budżet tej instytucji to 5,5
mld). Większość z tych pieniędzy idzie na
dofinansowanie do pensji – dla osoby ze
znacznym stopniem wynosi ono 1800 zł,
dla tej z umiarkowanym 1125, a lekkim
450 zł. Dodatkowo 600 zł pracodawca
może otrzymać, zatrudniając pracowni-
ka ze specyficznymi schorzeniami np.
chorobą psychiczną, epilepsją czy nie-
widomych. Do tego dochodzą rozmaite
zwroty kosztów – za dostosowanie miej-
sca pracy, za jego wyposażenie (aż do 15
pensji minimalnych, więc nie są to małe
pieniądze), za szkolenie pracownika, za

pomocnika pomagającego osobie nie-
pełnosprawnej w pracy czy opłaty na
PFRON. 

Środki na aktywizację biorą się z opłat
na PFRON – płaci je przedsiębiorca, któ-
ry zatrudnia poniżej 6% osób z niepeł-
nosprawnością. Wolą jednak płacić niż za-
trudniać, a dotyczy to także – co gorsza
– instytucji państwowych. Tylko jedno
ministerstwo (rodziny, pracy i polityki
społecznej) spełniło wymagany ustawo-
wo wskaźnik. Spośród urzędów cen-
tralnych – tylko 8 z 25. 

Nadal sporym problemem w znale-
zieniu pracy są bariery architektoniczne
– brak podjazdów dla wózków, wysokie
krawężniki, miejsca – nawet w centrach
miast – gdzie można dostać się tylko za
pomocą przejść podziemnych ze scho-
dami czy po prostu dziurawe chodniki,
które stają się barierą dla osób niepeł-
nosprawnych ruchowo czy niedowidzą-
cych. Część osób niepełnosprawnych,
mieszkających np. na wysokich piętrach
bez windy, ma problem z wydostaniem
się z własnego mieszkania, więc co do-
piero mówić o dojechaniu do pracy. 

Kolejny problem to wykluczenie
transportowe. Jest wiele miejsc w Polsce,
do których można dostać się tylko sa-
mochodem albo niedostosowanymi dla
potrzeb osób z niepełnosprawnościami
busikami. Zwijanie się przez lata trans-

Osoby 
z niepełnosprawnościami
wciąż wykluczone
Poprawa sytuacji na rynku pracy spowodowała zwiększenie odsetka osób
aktywnych zawodowo niepełnosprawnych. Na koniec 2018 r. wynosił on
28,2% i choć powoli i systematycznie rośnie, to znacząco odbiega od
unijnej średniej – 47%, nie mówiąc już o państwach skandynawskich,
gdzie dochodzi do 65%.

Damian Duszczenko



portu publicznego, szczególnie kolei,
uderza w grupy najsłabsze, w tym nie-
pełnosprawnych. 

Inna kwestia to rozmaite progi do-
chodowe. Jeśli rencista chcący podjąć pra-
cę, zarobi więcej niż 70% średniego
wynagrodzenia, świadczenie zostaje mu
zmniejszone, a jeśli przekroczy 130%
– nie otrzyma go w ogóle. Renciści so-
cjalni mają jeszcze gorzej – już po prze-
kroczeniu 70% renta zostaje zawieszona.
Od dochodów uzależnione są również
dofinansowania na sprzęt rehabilitacyj-
ny, który jest niezwykle drogi. Często
więc nie opłaca się pracować, skoro
można się narazić na dodatkowe koszty. 

Organizacje pozarządowe od lat po-
strzegają działania państwa w tej sferze
jako bierne. To znaczy, że owszem, pań-
stwo daje pieniądze, ale nie ma cało-
ściowej strategii nakierowanej na indy-
widualne przypadki osób z niepełno-
sprawnościami. I jeśli nic się nie zmieni,
nadal pozostaną wykluczeni z rynku
pracy. �

POLITYKA SPOŁECZNA WCIĄŻ PEŁNA LUK

Część osób
niepełnosprawnych,
mieszkających np.
na wysokich piętrach
bez windy, ma problem
z wydostaniem się 
z własnego mieszkania,
więc co dopiero mówić
o dojechaniu do pracy.
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Kiedy wszedł Pan w struktury
służby zdrowia, w jakim kontekście
polityczno-społecznym miało to
miejsce?

Studia medyczne ukończyłem
w 1992 r. Był to czas transformacji.
Pierwsze pobory otrzymywałem jeszcze
w starych złotych. Po studiach odbyłem
obowiązkowy, roczny staż w zespole
opieki zdrowotnej. Moją pierwszą sa-
modzielną pracą był etat w Wojewódz-
kiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. To
był skok na głęboką wodę i szkoła życia.
Przypłaciłem to ogromnym stresem
i utratą zdrowia, ale nauka była bezcen-
na. Po roku podjąłem pracę w Szpitalu
Wojewódzkim i rozpocząłem specjaliza-
cję z chirurgii. 

Co Panem kierowało w tych
wyborach?

Byłem lekarzem z powołania. W ro-
dzinie nie było tradycji tego zawodu, ale
ja od szkoły podstawowej chciałem leczyć

ludzi i swoje marzenie zrealizowałem.
Dostałem się na studia za pierwszym po-
dejściem.

Jakie wtedy były warunki pra-
cy w służbie zdrowia? 

Po rozpoczęciu specjalizacji miałem
godziny w szpitalu, w przychodni przy-
szpitalnej, dyżury w szpitalu i pogotowiu
ratunkowym. Wszystko po to, żeby móc
utrzymać rodzinę. Moja podstawowa
pensja po denominacji w 1995 r. wyno-
siła 600 zł na rękę. Za 8 do 12 dyżurów
w miesiącu otrzymywałem do 1500 zł na
rękę. Moja żona także pracowała w bu-
dżetówce, więc dochody nie były wyso-
kie, a wychowywaliśmy już pierwsze
dziecko i nie mieliśmy własnego miesz-
kania.

Jak wyglądały wtedy warunki
w placówkach medycznych? 

Warunki lokalowe w szpitalach były
różne. Ja pracowałem w szpitalu, które-

Ochrona zdrowia
powinna być 
priorytetem 
każdego rządu!

Z Albertem Sosnowskim, który pełnił różne
role, od lekarza pogotowia ratunkowego po 
chirurga, a dziś pracownika korporacji farma-
ceutycznej, rozmawia Wojciech Łobodziński.
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Stosunki międzyludzkie były w tamtym czasie 
bardzo feudalne, szczególnie w specjalnościach 
zabiegowych. Większość lekarzy utrzymywała się 
dzięki „wdzięczności” pacjentów, nie tylko w szpita-
lach, ale także w podstawowej opiece zdrowotnej.

012-015 Sosnowski:Layout 1  1/2/20  12:05 PM  Page 13



14 GRUDZIEŃ 2019

go oddziały mieściły się w dziewięt-
nastowiecznych budynkach poklasz-
tornych. Zdarzało się, że tynk spadał
na głowę, ale były też nowe jednostki,
doskonale wyposażone. Miałem oka-
zję poznać warunki w innych szpita-
lach, bo odbywałem w nich obowiąz-
kowe staże do specjalizacji.

A co charakteryzowało relacje
międzyludzkie wśród pracowni-
ków?

Stosunki międzyludzkie były
w tamtym czasie bardzo feudalne,
szczególnie w specjalnościach zabie-
gowych. Większość lekarzy utrzymy-
wała się dzięki „wdzięczności” pa-
cjentów, nie tylko w szpitalach, ale tak-
że w podstawowej opiece zdrowotnej.

Na czym polegała struktura
finansowania? Czy był to system
post-komunistyczny?

Służba zdrowia, czy bardziej pre-
cyzyjnie – ochrona zdrowia, była
w tamtym okresie finansowana z bu-
dżetu państwa i była to kontynuacja
systemu wprowadzonego w czasach
PRL-u. W 1997 r. rozpoczęły się re-
formy rządu Jerzego Buzka, a jedną
z nich była reforma ochrony zdrowia.
Wprowadzono Kasy Chorych i mie-
szany system finansowania: ubezpie-
czeniowo-budżetowy.

Czy to wtedy doszło do pań-
skiego przebranżowienia się? Co
Panem powodowało?

Po wprowadzeniu reformy okaza-
ło się, że strumień finansowania nie jest
nieograniczony. Dyrektorzy zaczęli li-
czyć pieniądze i wprowadzać oszczęd-
ności. Jednym z pierwszych posunięć
było ograniczenie liczby dyżurnych. Na
moim oddziale liczba dyżurnych, ob-
sługujących oddział i chirurgiczną izbę
przyjęć w ciągu doby, spadła z czterech
osób do trzech. Zamiast ośmiu dyżu-
rów miesięcznie, dostawałem cztery.
W pogotowiu zaczęli niechętnie pa-
trzeć na dyżurantów „z zewnątrz”. Wo-
leli zatrudniać swoich pracowników,
którzy też stracili możliwość dorabia-
nia w szpitalach. Po kilku miesiącach
nie miałem już stamtąd propozycji. Do-
chody spadły drastycznie, a w drodze
było drugie dziecko.

Jak rozwijały się dalsze losy
reformy, która tak mocno wpły-
nęła na pańskie życie?

Kasy Chorych przetrwały do 2003 r.
i zostały zastąpione przez Narodowy
Fundusz Zdrowia. System finansowa-

nia pozostał ten sam. Zmienił się spo-
sób zarządzania budżetem i koszy-
kiem. Oczywiście w tym czasie wyda-
rzyło się wiele pozytywnych faktów:
funkcjonuje medycyna rodzinna, po-
wstały szpitale i przychodnie prywat-
ne, mamy ogromne osiągnięcia w me-
dycynie rekonstrukcyjnej, wprowa-
dzono ustawę regulującą rynek leków
refundowanych, która uczyniła proces
bardziej przejrzystym i po latach po-
suchy doprowadziła do refundacji
(niektórych) nowych leków, powstały
organizacje zrzeszające pacjentów, któ-
rych głos jest silny, słyszalny i które są
traktowane partnersko przez przed-
stawicieli instytucji publicznych. Ale czy
przeciętny obywatel ma poczucie bez-
pieczeństwa w sytuacji zachorowa-
nia? Pytanie jest raczej retoryczne.
Wystarczy odwiedzić najbliższy SOR,
poradnię onkologiczną w godzinach
„szczytu”, albo oddział psychiatrii.
O pierwszorazowej wizycie u specjalisty
nie wspomnę. Kilka miesięcy temu
chciałem umówić taką wizytę w po-
radni laryngologicznej w jednej z war-
szawskich przychodni przyszpitalnych
(warunek kwalifikacji do zabiegu ope-
racyjnego). Zostałem zaproszony na
wizytę za cztery lata!

Co jest wspólną cechą zarzą-
dzania ochroną zdrowia w Pol-
sce?

Jest to z pewnością brak ciągłości
w całościowej polityce zdrowotnej. Na-
wet jeśli niektóre reformy wydawały się
uzasadnione i skonsultowane ze śro-
dowiskiem, były one najczęściej po kil-
ku latach kontestowane przez kolejne
ekipy rządowe i zastępowane przez
„nową” reformę. Bez oceny, bez re-
fleksji, bez konsultacji z otoczeniem
i ekspertami. Brak ponadpartyjnego
konsensusu w ochronie zdrowia skut-
kuje co cztery lata kolejnymi cudow-
nymi pomysłami, które odbijają się na
kondycji pacjentów i pracowników
(całe szczęście PiS wycofał się z likwi-
dacji NFZ!). Poza tym każda reforma
koncentruje się na aktualnie ważnym
politycznie aspekcie, bez szerokiej
oceny wprowadzanych zmian. Nawet
jeśli cele są szczytne, to brakuje planu
dochodzenia do tych celów. Powoły-
wane są kolejne agencje, komitety
doradcze, „instytucje”, które mają na
celu pozyskanie poparcia niektórych
środowisk. Prawda jest zastępowana
przez precyzyjnie przygotowany przez
specjalistów PR obraz szczęśliwości.
Wspomnę tylko kryzys lekowy albo cu-
downe działania ministra w sprawie

�
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kadr medycznych. Obecna ekipa ukrywa
nawet dane dotyczące aktualnego za-
dłużenia szpitali. Jednocześnie z jednej
strony wierzymy w misję „służby zdro-
wia”, w to, że wszystko nam się należy,
bo tak nakazuje Konstytucja. Z drugiej
strony, nakładamy kontrakty, wymagamy
rachunku kosztów i bilansowania jed-
nostek, a jak ktoś już to robi świetnie,
to zamykamy mu drogę do publicznych
pieniędzy, bo akurat jest jednostką pry-
watną.

Skąd wziął się dzisiejszy kryzys
w służbie zdrowia, który został
zdiagnozowany przez samych le-
karzy i lekarki między innymi
w niedawnej akcji „Polska to cho-
ry kraj”?

Ochrona zdrowia jest permanentnie
niedofinasowana. Pamiętam hasła:

uszczelnijmy koszyk, a potem dosypmy
pieniędzy, ale prawda jest taka, że poziom
niedofinansowania w ciągu ostatnich
kilkudziesięciu lat jest tak ogromny, że
trudno będzie rozwiązać problemy tego
sektora bez radykalnych kroków. Uczest-
niczyłem niedawno w konferencji. Była
mowa o leczeniu chorych na stwardnie-
nie rozsiane. Przedstawiciel NFZ chwa-
lił się, że fundusz obiecał zapłacić za
wszystkie nadwykonania szpitali pro-
wadzących leczenie tych chorych w ubie-
głym roku. Okazało się, że nadwykonań
nie było, bo chorych oczekujących w ko-
lejkach nie miał kto leczyć. Brak perso-
nelu. W niektórych specjalizacjach śred-
nia wieku lekarzy wynosi ponad 55 lat.
Za kilka lat nie będzie miał kto nas leczyć.
Chyba wszyscy pamiętamy wstrząsający
apel hematologów z Wrocławia sprzed
kilku miesięcy dotyczący personelu pie-
lęgniarskiego i ratowników medycz-
nych. Z powodu braku chętnych do pra-
cy oddziałowi, na którym leczono dzie-
ci chore na raka i po przeszczepach, gro-
ziło zamknięcie. A nie jest to sytuacja od-
osobniona. Placówki bronią się przed
utratą pracowników, wprowadzając klau-
zule wyłączności. To działanie tylko po-
tęguje złą sytuację kadrową.

Zgadza się Pan z ich postulata-
mi? 

To pytanie retoryczne. Realizacja
tych postulatów jest absolutnym mini-
mum do zdrowego funkcjonowania
ochrony zdrowia. To jest właśnie ten ra-
dykalny krok, na który musimy się zde-
cydować, jeśli nie chcemy, by sytuacja się
pogarszała. Obecny rząd wprowadził
ustawę gwarantującą kroczący wzrost na-
kładów do 6% w 2024 r. I chwała mu za
to. Mało kto zauważył (dyskusja toczy-
ła się głównie w mediach branżowych),
że procent jest liczony w stosunku do
PKB opublikowanego w obwieszczeniu
Prezesa Głównego Urzędu Statystyczne-
go, a to oznacza wartość PKB sprzed
2 lat! Warto zauważyć, że słynne 2% wy-
datków na wojsko liczy się w stosunku
do prognozy PKB na dany rok kalenda-
rzowy. W 2019 r. oznacza to dla ochro-

ny zdrowia wydatki mniejsze o ok. 8 mld
złotych.

Jaka przyszłość czeka polską
służbę zdrowia i jej pacjentów, ist-
nieje na horyzoncie dobre rozwią-
zanie, czy raczej czeka nas powol-
ne umieranie na SOR-ach? 

Pojawiły się pewne pozytywne sy-
gnały: wspomniana ustawa o wzroście na-
kładów, rosnąca świadomość i presja spo-
łeczeństwa, które spowodowały, że kam-
pania wyborcza toczyła się wokół tema-
tów zdrowotnych. Badania społeczne
wskazały, że Polacy są bardziej zaintere-
sowani kondycją ochrony zdrowia niż
proponowanymi przez PiS programami
socjalnymi. Myślę, że efektem tego jest
również „Pakiet dla Zdrowia 2030”
podpisany przez liderów czterech naj-
większych komitetów wyborczych. To
pierwszy krok do uznania zdrowia za
wartość ponadpartyjną. Kolejnym po-
winno być uznanie zdrowia za priorytet
rządu, każdego rządu. Wyrazem tego mo-
głaby być np. teka wicepremiera dla mi-
nistra zdrowia i polityki społecznej (po
połączeniu tych dwóch ministerstw).
Wydaje się oczywistym, że zdrowie po-
winno być traktowane jako inwestycja,

która przynosi gospodarce korzyści, ale
jak trudno przebija się do świadomości
klasy politycznej, widzimy na co dzień.
Oczywiście nie należy zapominać
o wspomnianym wcześniej „uszczelnia-
niu koszyka”. Pieniądze należy wydawać
mądrze. To truizm, ale tutaj także poja-
wiają się pozytywne sygnały. Narodowy
Fundusz Zdrowia zaczyna wprowadzać
finansowanie opieki koordynowanej,
która ma znacząco poprawić efekty le-
czenia. Są już pierwsze pozytywne efek-
ty, np. odnośnie zawałów serca. Wzrasta
również zainteresowanie płatnika pła-
ceniem za efekty, a nie za usługi. To wy-
raz trendu światowego tzw. medycyny
opartej o wartości. Jest tutaj bardzo
dużo do zrobienia. Należy, po pierwsze,
uzgodnić wartości, o których mówimy,
pomiędzy pacjentami, środowiskiem me-
dycznym, zarządzającymi placówkami
oraz płatnikiem i regulatorem. Następ-
nie ustalić mierniki, które tą wartość mają
zmierzyć. Najtrudniejsze z dzisiejszej
perspektywy wydaje się wprowadzenie
narzędzi, które mają to monitorować. Po-
trzebne są rejestry i infrastruktura cy-
frowa. Znowu pierwsze jaskółki: e-re-
cepta i e-zwolnienie, ale to dalej mało.
Znowu wracamy do pieniędzy, ale nie tyl-
ko. Potrzebna jest współpraca: między-
partyjna, międzyresortowa, między-
ludzka. Brzmi górnolotnie? Niekoniecz-
nie. Mamy dobre przykłady i korzystaj-
my z tego. Zdrowie jest tego warte. �
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W niektórych specjalizacjach średnia wieku lekarzy
wynosi ponad 55 lat. Za kilka lat nie będzie miał 
kto nas leczyć.
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Po co Pracownicze Plany Kapi-
tałowe? Czemu zostały urucho-
mione i jaka była intencja?

Podstawową motywacją do tego,
żeby stworzyć Pracownicze Plany Kapi-
tałowe (PPK), było to, o czym mówi Za-
kład Ubezpieczeń Społecznych. A infor-
muje on, że tak zwana stopa zastąpienia,
czyli różnica pomiędzy wysokością eme-
rytury, a wysokością naszej ostatniej

pensji, spadnie z obecnych 55% do oko-
ło 25% w 2060 r. W tej chwili gremial-
nie narzekamy na emerytury, że one są ni-
skie, bo wynoszą średnio w ZUS-ie
2300 zł. Natomiast zgodnie z prognozami
za ok. 40 lat w systemie publicznym bę-
dziemy otrzymywać w okolicach 1200 zł
w dzisiejszych kwotach. W związku z tym
oczywiste jest, że powinniśmy uruchomić
mechanizmy, które pozwolą ludziom

Czy PPK naprawią polski 
system emerytalny?
Z Bartoszem Marczukiem, wiceprezesem Polskiego Funduszu 
Rozwoju, koordynującym wdrażanie Pracowniczych Planów Kapitałowych,
rozmawia Piotr Szumlewicz.



uzyskać dodatkowe zabezpieczenie fi-
nansowe na jesień życia. I to jest głów-
ny powód uruchomienia PPK. 

Oczywiście są też motywacje po-
boczne, czyli akumulacja dodatkowego
kapitału w gospodarce, co w dłuższej per-
spektywie pozytywnie wpływa na wzrost
gospodarczy. Ponadto PPK będą dawać
ludziom dodatkowe zabezpieczenie fi-
nansowe i poduszkę finansową, co po-
zytywnie wpłynie na ich kondycję psy-
chiczną i podejmowane decyzje życiowe.

Przynależność do PPK nie jest
obowiązkowa, ale domyślna, to
znaczy będzie potrzebna deklaracja
pracownika, by się z PPK wypisać.
Czy nie sądzi Pan, że byłoby uczci-
wie wobec obywateli, gdyby wpro-
wadzono odwrotny mechanizm, to
znaczy, żeby warunkiem przystą-
pienia do funduszu było zapisanie
się do nich? To tak, jakby Państwo
podejmowało decyzję o tym, że
domyślnie biorę kredyt w komer-
cyjnym banku, a ja dopiero mu-
siałbym złożyć pismo, że nie chcę
brać tego kredytu. Czy to nie jest
tak, że państwo wrzuca ludzi w sys-
tem komercyjny, zakładając, że
większość z nich w nim pozosta-
nie? 

Automatyczny zapis jest wzorowa-
ny na tym, co wydarzyło się w Wielkiej
Brytanii. W 2008 r. wprowadziła one
podobny system dodatkowego odkła-
dania pieniędzy. Oczywiście chodzi tu
m.in. o to, by partycypacja w PPK była
jak najwyższa i nie ukrywamy, że o to za-
biegamy. Jest to popychanie pewnego
procesu, na którym rządowi, ale też
nam, jako Polskiemu Funduszowi Roz-
woju, który wdraża ten program tech-
nicznie i operacyjnie, zależy. Jest też
kwestia techniczna – automatyczny za-
pis pozwala powiedzieć pracownikowi,
że nie musi on nic robić, by znaleźć się
w PPK. 

Nie można jednak tego rozwiązania
porównywać do kredytu w banku, dla-
tego że kredyt jest, co prawda, swego ro-
dzaju wartością, ale przede wszystkim sta-
nowi zobowiązanie. Natomiast w PPK
mówimy o systemie, który jest z per-
spektywy indywidualnej osoby bardzo
korzystny. Dostaje ona dopłaty od pra-
codawcy i od państwa. 

W deklaracji rezygnacji z PPK
czytamy o zaletach programu i ne-
gatywnych skutkach wypisania
się z niego. Czy to nie jest wyko-
rzystywanie państwa dla promo-
wania prywatnych podmiotów?
Czy państwo nie powinno ludziom �
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PPK będą dawać ludziom dodatkowe zabezpieczenie
finansowe i poduszkę finansową, co pozytywnie
wpłynie na ich kondycję psychiczną i podejmowane
decyzje życiowe.
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wskazywać pozytywnych, ale też
negatywnych skutków zapisywa-
nia się do PPK? Wtedy byłoby to
bardziej transparentne. A teraz
można powiedzieć, że państwo
podpisuje się pod PPK, a nie podaje
argumentów krytycznych, które
przecież istnieją.

Deklaracja o rezygnacji była konsul-
towana. Przypomnę, że pierwotny pro-
jekt był dosyć skomplikowany, co wzbu-
dzało kontrowersje. Ministerstwo Fi-
nansów, będące autorem rozporządzenia,
określiło ostatecznie wzór rezygnacji po
konsultacji i ważne, że różni się od pier-
wotnego. Teraz jest jeden krótki doku-
ment, rezygnacja jest bardzo prosta. 

Ale nie mam nic przeciwko temu, by
pokazywać ludziom straty, jakie ponoszą,
jeśli rezygnują z PPK. Nawet ci, którzy są
sceptyczni wobec PPK, zauważają, że nie
ma i trudno sobie wyobrazić atrakcyj-
niejszą ofertę dodatkowego odkładania
pieniędzy niż PPK. 

Jakiś przykład?
Tak. Weźmy osobę zarabiającą 4 tys.

zł brutto miesięcznie. Wpłaci ona do PPK
swoje 80 zł i tego samego miesiąca
otrzymuje 60 zł od pracodawcy i 20 zł od
państwa. Czyli jest to 100% więcej niż
wpłaciła. Trudno wyobrazić sobie ko-
rzystniejszy produkt finansowy z indy-
widualnej perspektywy. Wydaje mi się, że
uczciwe powiedzenie o tym ludziom, któ-
rzy rezygnują, jest w porządku. Chodzi
o to, by byli świadomi tego, co tracą. Każ-
dy powinien wiedzieć, że rezygnując
z PPK, straci zarówno dopłatę od pra-
codawcy, jak i od państwa.

Ale wprowadzenie PPK przy
dopłacie państwa oznacza wzrost
składek dla pracodawców i pra-
cowników. Rozumiem, że Państwa
działania to konsekwencja spada-
jących emerytur. Ale dlaczego PFR
i rząd wybrały akurat komercyjne
podmioty, a nie podwyżkę składek
do ZUS?

Przypomnijmy, że partnerzy spo-
łeczni z Rady Dialogu Społecznego, za-
równo strona związkowa, jak i strona
pracodawców, poparli projekt wdroże-
nia PPK. Nie jest więc tak, że ktoś zła-
mał komuś kręgosłup – konsultacje
trwały bardzo długo, około półtora
roku, i w związku z tym trudno zarzu-
cać temu projektowi, że nie był on
skonsultowany.

A co do podwyżki składek do ZUS,
oznaczałoby to, po pierwsze, obligato-
ryjną podwyżkę kosztów pracy dla
wszystkich. PPK są dobrowolne i bazu-

ją na dodatkowych wpłatach, a nie na
wyższych kosztach pracy. 

Po drugie, nie byłby to gromadzony
odrębnie kapitał, ale bardziej obietnica
wypłaty tych dodatkowych pieniędzy
w przyszłości. Składki idą na wypłatę bie-
żących świadczeń, nie są gromadzone
i inwestowane. Nie tworzy się z nich pod
względem ekonomicznym nowa kwota
oszczędności. Ta powstaje natomiast
w PPK gdy do wpłaty pracownika, do-
kłada pracodawca i państwo, które za-
miast wydać środki na inne cele, dołoży
do przyszłej wypłaty.

Po trzecie, pamiętajmy, że w przy-
szłości ZUS ze względu na starzenie się
ludności i tak będzie mocno obciążony.
Można zakładać, że i tak będzie presja na
to, aby składki szły w górę. Jeśli więc pod-
wyższamy składkę do ZUS teraz, to ro-

sną jego zobowiązania w przyszłości,
a tym samym ta presja. Natomiast PPK
to bufor bezpieczeństwa, który sprawi, że
ta presja będzie nieco mniejsza, bo pojawi
się dodatkowy strumień pieniędzy
z odłożonego w PPK kapitału. 

W 2008 r. OFE straciły około
30% swojej wartości, a Indywidu-
alne Konta Emerytalne, które
w konstrukcji były podobne do
PPK, tylko pozbawione dopłat pań-
stwa, nawet 40%. Wtedy z IKE wie-
le osób się wypisało, a PPK są
w konstrukcji nieco podobne do
IKE, tylko z dofinansowaniem pań-
stwa. Czy nie boi się Pan powtór-
ki? Koniunktura nie jest wieczna
i w pewnym momencie może na-
stąpić tąpnięcie na giełdzie, które
uderzy też w fundusze obsługują-
ce PPK. I co wtedy, gdy któregoś
dnia będzie nagły spadek funduszy
w PPK o 30 czy 40%?

Akurat tutaj ustawodawca wycią-
gnął daleko idące wnioski z doświadczeń
związanych z OFE. Sam jako publicysta
pisałem o faktach, które były oburzają-
ce dla każdego zdroworozsądkowego
człowieka w tym systemie. Przede wszyst-

kim to, że fundusze emerytalne mogły
stracić rocznie nawet kilkanaście miliar-
dów złotych przyszłych emerytów, ale
wypłaty dla zarządzających nimi szły łącz-
nie w setki milionów rocznie. Po tym do-
świadczeniu ustawodawca dokonał ra-
dykalnych zmian, jeśli chodzi o opłaty dla
zarządzających. Ograniczył je do pół
procenta w skali roku, jeżeli chodzi o ak-
tywa netto. A przypomnę, że w OFE te
opłaty na początku wynosiły nawet 10%
od wpływającej składki, a średnio oko-
ło 4%. Więc to jest zupełnie inna jakość
i inne podejście. Co ciekawe, instytucje
finansowe, które funkcjonują w tej chwi-
li na rynku PPK, nie wykorzystały całe-
go limitu i biorą średnio 0,4%. Czyli jest
to jeden z najtańszych produktów fi-
nansowych. I to jest pierwsza ochrona
mojego kapitału, czyli bardzo ograni-

czone wynagrodzenia instytucji zarzą-
dzających. 

Jaka jest kolejna?
Druga odnosi się do samej kon-

strukcji PPK. Jeśli wpłacam 80 zł, a do-
staję 60 zł od pracodawcy i 20 zł od pań-
stwa, to nawet jak tracę na giełdzie 20%,
to dalej tracę te pieniądze z całości wpła-
conego kapitału, czyli 160 zł. Czyli wciąż,
mimo, że sam zapłaciłem 80 zł, mam na
swoim rachunku w PPK 128 zł. Zatem
z perspektywy indywidualnej nawet przy
gwałtownym załamaniu na rynku je-
stem bardzo mocno chroniony. 

Co jeszcze?
Trzeci poziom ochrony, to też jest lek-

cja z OFE, to tzw. fundusze zdefiniowa-
nej daty. W OFE wszystko szło do jed-
nego koszyka, czyli bez względu na to,
czy miałem 25 lat, czy 50, wszystko tra-
fiało do tego samego koszyka inwesty-
cyjnego. Fundusze zdefiniowanej daty po-
legają na tym, że zależności od tego,
w jakim jesteśmy wieku, nasze oszczęd-
ności są przenoszone na bezpieczniejsze
lokaty. Jak jestem starszy, to mam środ-
ki w obligacjach czy lokatach bankowych.
W związku z tym dekoniunktura wtedy

�
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Partnerzy społeczni z Rady Dialogu Społecznego,
zarówno strona związkowa, jak i strona pracodaw-
ców, poparli projekt wdrożenia PPK. Nie jest więc
tak, że ktoś złamał komuś kręgosłup.
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specjalnie mi nie grozi, bo musiałoby
zbankrutować państwo lub banki, co jest
praktycznie niemożliwe. 

Na tym koniec?
Nie. Już na starcie oszczędzania,

kiedy przystępuję do PPK, mogę sobie za-
życzyć, że w ogóle nie chcę iść na gieł-
dę ani wchodzić w ryzykowne instru-
menty finansowe. Mogę od samego po-
czątku oszczędzać w bezpiecznych for-
mach oszczędzania. Sam mogę złożyć
taką dyspozycję, godzę się z tym, że praw-
dopodobnie będę miał nieco mniejsze zy-
ski, ale nie będę prawie ponosił ryzyka.
Mogę zdecydować sam, że już od 25 roku
życia wejdę do tego funduszu, który jest
dedykowany ludziom 55-letnim, czyli
będę miał swoje oszczędności w bez-
piecznych instrumentach finansowych.

Jest jeszcze piąta rzecz, a mianowicie,
że PPK to jest oszczędzanie długotermi-
nowe. Czyli nawet jak zdarzy się tąpnię-
cie na giełdzie, to ono nie będzie trwa-
ło w nieskończoność. Zawsze następuje
w pewnym momencie odbicie. Do-
świadczenia naszych ostatnich 10 lat
dobrze to pokazują – 10 lat temu giełdy
zanurkowały, były duże straty, a w tej
chwili, po upływie dekady, są na histo-
rycznych maksimach.

Ale jednak ostatecznym bez-
piecznikiem systemu emerytalne-
go jest państwo i ZUS.

Oczywiście, ale zwróćmy uwagę jak
system docelowo ma być skonstruowa-
ny. Jego zaletą jest to, że ma on składać
się z trzech podstawowych komponen-
tów. Pierwszy to system powszechny, pu-
bliczny, czyli ZUS, KRUS i służby mun-
durowe. On jest głównym filarem, ale pa-
miętajmy, że biorąc pod uwagę przewi-
dywaną kwotę zastąpienia, będzie on wa-
żył coraz mniej. Drugim filarem będzie
system pracowniczych emerytur, czyli
PPK lub Pracownicze Programy Emery-
talne, których rejestracja w ostatnim
czasie przyspieszyła w związku z wejściem
w życie PPK, co moim zdaniem jest
pierwszym sukcesem naszej ustawy.
I wreszcie trzeci komponent to filar in-
dywidualnych oszczędności, czyli Indy-
widualne Konta Emerytalne i Indywi-
dualne Konto Zabezpieczenia Emery-
talnego oraz IKE po OFE.

Ale wiele osób mówi, że nie stać
ich na dodatkowe oszczędzanie
w PPK. 

Zwróćmy uwagę, że PPK są wdra-
żane w idealnym wręcz momencie. Z jed-
nej strony mamy dobrą sytuację na ryn-
ku pracy. Rosną wynagrodzenia, bezro-

bocie jest bardzo niskie. W związku z tym
czujemy się bezpieczniej i możemy po-
kusić się o odłożenie choć części bieżą-
cych dochodów.

Ale, co ważniejsze, mamy też, co wi-
dzimy z danych GUS za 2018 r., istotne
nadwyżki w naszych budżetach domo-
wych. Badania pokazują, że sięgają one
w tej chwili 30%, czyli Polacy wydają
70% swoich dochodów. I to jest idealny
moment, aby się zastanowić, czy nie moż-
na ich zachęcić do tego, żeby przynajm-
niej część z tej nadwyżki odkładali na
przyszłość. I wracając do pierwszego py-
tania dotyczącego automatycznego zapisu
do PPK, to jest próba posterowania
tym, aby ludzie rzeczywiście choć trochę
odłożyli. Każdy z nas ma tendencję do
tego, żeby zakładać, iż przyszłość jest od-
legła i że nie chce odkładać na przyszłość
części bieżącego dochodu.

A czy firma może traktować
PPK jako narzędzie zarządzania
personelem?

Tak. Pracodawca może traktować
PPK jako swego rodzaju bonus i na
przykład po sześciu latach pracy w danej
firmie wpłacać na PPK pracownika nie
1,5%, jego pensji ale 2,5%. Taka polity-
ka może pomagać mu przyciągać war-
tościowych pracowników i utrzymać w
firmie tych, którzy są dla niej kluczowi.

Pojawiają się jednak głosy, że
firmy zapłacą za PPK, a pracow-
nicy będą mieć niższe pensje.

Pan jest związkowcem, reprezentuje
Pan świat pracy. Proszę zwrócić uwagę,
że akurat związki zawodowe powinny
być wręcz zachwycone tym projektem.
Kto właściwie ponosi w głównej mierze
koszty tego programu? Są to pracodaw-
cy. To oni przystępują do PPK, na co zgo-
dzili się w Radzie Dialogu Społecznego,
to oni dokładają pracownikom do ich in-
dywidualnego, prywatnego, dziedziczo-
nego i w każdym momencie możliwego
do wybrania kapitału. Pracownik może
przystąpić, ale nie musi. A jak już przy-
stąpi, to wpłaca swoją część składki, ale
dostaje ogromne dofinansowanie od
państwa i firmy. Można wręcz powie-
dzieć, że do pracodawcy są cichymi bo-
haterami PPK. 

Niektórzy twierdzą, że PPK to
bardziej liberalna droga niż po-
przedniego rządu, bo przerzuca się
tu więcej środków na komercyjne
fundusze. A czy państwo dalej chcą
iść w tym kierunku i w perspekty-
wie najbliższych kilkunastu lat
jeszcze zwiększyć udział tego typu

rozwiązań jak PPK w całym syste-
mie emerytalnym? Czy póki co
formuła PPK nie będzie zmieniana?

Trudno w Polsce prowadzić tego
typu program, bo mamy bardzo duże ob-
ciążenia. Pierwszym jest nasza historia.
Polacy nie są przyzwyczajeni do oszczę-
dzania, bo były zabory, wojna, nacjona-
lizacja i stąd poczucie, że ktoś może
przyjść i zabrać naszą własność. Po dru-
gie, mamy doświadczenia z Otwartymi
Funduszami Emerytalnymi, które po-
przedni rząd w połowie znacjonalizował.
Po trzecie, tak naprawdę odrabiamy za-
ległości konsumpcyjne po latach PRL-u,
czyli od 30 lat staramy się bogacić i kształ-
cić. I biorąc pod uwagę te obciążenia, bę-
dzie naprawdę bardzo dobrze, jeżeli
PPK uda się utrzymać na tym poziomie,
który jest obecnie, czyli 2% wpłaty pod-
stawowej pracownika i 1,5% praco-
dawcy plus dopłaty ze strony państwa
– 240 zł rocznie. 

Ale czy wpłata nie może potem
wzrosnąć?

Myślę, że nikomu nawet nie chodzi
po głowie, żeby zastanawiać się, czy tej
wpłaty nie zwiększać. Ustawa mówi, że
pracownik może wpłacać do 4% pensji
i tak samo pracodawca, Decyzja o wy-
sokości składki przeznaczanej na PPK po-
winna pozostać w gestii indywidual-
nych ludzi, a nie w gestii państwa, któ-
re przyjdzie i powie, ile ma dokładnie wy-
nosić. Poczekajmy też, jak program się
sprawdzi, ale na razie trzeba go w cało-
ści wdrożyć i zobaczyć, jak on działa. 

Czy Pana zdaniem PPK przy-
wróci zaufanie do oszczędzania na
jesień życia?

Uważam, że upowszechnienie PPK
będzie miało istotne znaczenie dla bez-
pieczeństwa finansowego społeczeństwa,
ale też z perspektywy zaufania do pań-
stwa, instytucji finansowych i do rynku.
Państwo buduje element systemowy,
a jednocześnie samymi PPK zarządza zu-
pełnie prywatny kapitał. Ludzie mogą się
w każdej chwili z tego programu wypi-
sać i w każdej chwili wybrać sobie z nie-
go pieniądze. Sami decydują też o tym,
jak te pieniądze mają być inwestowane.
Gdy przekonają się, że mogą to wszyst-
ko robić, to za 10 lat myślę, że wzrośnie
zaufanie tak do państwa, jak i instytucji
rynkowych. I to będzie najważniejszy suk-
ces tego programu. �
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W
edług badań polskich geo-
grafów największy wpływ
na proces kurczenia się
polskich miast miała re-

strukturyzacja przemysłu oraz transfor-
macja ekonomiczna. Zauważono także,
że proces kurczenia się to nie tylko de-
populacja, ale także spadek liczby miejsc
pracy i przedłużający się kryzys gospo-
darczy. Zjawisko kurczenia się miast tak
naprawdę jest procesem wielopłaszczy-
znowym i w literaturze jeszcze nie do
końca sprecyzowanym, jednak proces
kurczenia się jest zauważalny przede
wszystkim w grupie miast upadających.
Jak wskazuje przykład polskich miast,
upadkiem najbardziej zagrożone są te
miasta, w których dominowała jedna
upadająca gałąź przemysłu lub jeden
duży zakład przemysłowy. 

Miasta upadające 
Miasto upadające to miasto charak-

teryzujące się silną utratą dotychczas
pełnionych przez nie funkcji, najczę-
ściej wywołaną upadkiem dominującej
gałęzi przemysłu, a w przypadku ośrod-
ków mniejszych upadkiem dominujące-

go zakładu przemysłowego.
Przyczyną upadku dominu-
jących gałęzi przemysłu lub
dominujących zakładów

przemysłowych mogą być takie czynni-
ki zewnętrzne jak: zbyt szybkie otwarcie
się lokalnych gospodarek na konkuren-
cję na rynku światowym, błędna polity-
ka przemysłowa i gospodarcza, w tym
prywatyzacja i „polityka likwidatorska”,
ogólnokrajowy lub regionalny kryzys
gospodarczy. Upadek ten w konsekwencji
prowadzi do spadku zatrudnienia oraz
wzrostu stopy bezrobocia rejestrowane-
go, co skutkuje pojawieniem się nega-
tywnych procesów demograficznych ta-
kich jak: depopulacja oraz negatywnych
zjawisk społecznych takich jak: wzrost
przestępczości i patologii społecznych,
zwiększenie się liczby osób bezdom-
nych i pauperyzacji znacznej części lud-
ności miasta.

Bardzo ważną publikacją, przedsta-
wiającą skalę problemu miast upadają-
cych w Polsce, była Delimitacja miast
średnich tracących funkcje społeczno-
gospodarcze, opracowana w 2017 r.
przez badaczy z IGiPZ PAN. Publikacja
zawiera listę 122 średnich miast (za
miasta średnie uznano miasta niewoje-
wódzkie oraz liczące powyżej 20 tys.
mieszkańców i miasta o liczbie 15-20 tys.
mieszkańców będące stolicami powiatów)
zagrożonych upadkiem. Listę podzielo-
no na cztery grupy. W pierw-
szej grupie sklasyfikowano

23 miasta charakteryzujące się silną utra-
tą funkcji i mocno niekorzystną sytuacją
społeczno-gospodarczą, w drugiej 33
miasta o silnej utracie funkcji i nieko-
rzystnej sytuacji społeczno-gospodar-
czej, w trzeciej 28 miast, gdzie zachodzi
utrata funkcji i występuje mocno nieko-
rzystna sytuacja społeczno-gospodarcza,
w czwartej 38 miast charakteryzujących
się utratą funkcji i niekorzystną sytuacją
społeczno-gospodarczą.

Największa liczba średnich miast za-
grożonych upadkiem zlokalizowana jest
w województwach: dolnośląskim – 14,
warmińsko-mazurskim – 12, podkar-
packim – 11, największa liczba osób za-
mieszkująca te miasta przypada na wo-
jewództwa: śląskie – 722 tys., dolnoślą-
skie – 506 tys., podkarpackie – 474 tys.,
zaś największy udział liczby ludności
miast upadających w ogólnej liczbie lud-
ności województwa dotyczy woje-
wództw: warmińsko-mazurskiego – 28
proc., opolskiego – 24 proc., podkar-
packiego – 22 proc. Całkowita liczba
mieszkańców zamieszkujących zagrożo-
ne upadkiem średnie miasta wynosi
5218,1 tys. osób, co stanowi 13,5% lud-
ności Polski. 

Według IGiPZ PAN przyczyną silnej
deindustrializacji i w związku z nią tak-
że regresu społeczno-gospodarczego

Polskie miasta upadają
Według SCIRN (Shrinking Cities International Research Network – instytu-
cja zajmująca się badaniami miast kurczących się) miasta kurczące się „to
gęsto zaludniony obszar miejski, w którym z jednej strony występuje
znaczny ubytek ludności, a z drugiej strony zachodzi w nim proces trans-
formacji gospodarczej z oznakami strukturalnego kryzysu”.

Dawid Kański



średnich miast była transformacja poli-
tyczna i społeczno-gospodarcza zapo-
czątkowana po 1989 r., zaś za czynniki
pogłębiające dalsze pogarszanie się po-
łożenia społeczno-gospodarczego uzna-
no reformę administracyjną z 1999 r.,
która m.in. „nasiliła problemy wynika-
jące z różnic w położeniu w hierarchii ad-
ministracyjno-osadniczej, w tym wypłu-
kiwania funkcji” (a w szczególności
funkcji przemysłowej) oraz narastającą
depopulację kraju.

Dla zobrazowania skali problemu
upadających miast przyjrzymy się trzem
pierwszym miastom z listy PAN. Prudnik,
miasto leżące w woj. opolskim, 1 miej-
sce na liście – wskutek likwidacji prze-
mysłu włókienniczego i skórzanego licz-
ba zatrudnionych w przemyśle spadła
o 33 proc., ubyło ok. 6200 miejsc pra-
cy, natomiast liczba mieszkańców miasta
spadła o 20 proc. z 26400 w 1990 r. do
21140 w 2018 r. Hajnówka, woj. pod-
laskie, 2 miejsce na liście – wygaszanie,
prywatyzacja i ostatecznie likwidacja
Hajnowskiego Przedsiębiorstwa Prze-
mysłu Drzewnego doprowadziły do
upadku przemysłu drzewnego, w związ-
ku z czym liczba pracujących w przemyśle
spadła o 27 proc., zlikwidowano od 1 do
1,5 tys. miejsc pracy zaś liczba miesz-
kańców spadła o 15 proc. z 24220
w 1995 r. do 20690 w 2018 r. W Bar-
toszycach, woj. warmińsko-mazurskie,
3 miejsce na liście, miał miejsce upadek
przemysłu dziewiarskiego, elektrotech-
nicznego i elektronicznego, co spowo-
dowało ubytek ok. 1 tys. miejsc pracy
oraz spadek zatrudnienia w przemyśle
o 37 proc. Liczba mieszkańców miasta
spadła o 9 proc. z 26185 w 1995 r. do
23810 w 2018 r. W przypadku więk-
szości średnich miast z listy PAN, moż-
na zaobserwować proces wyludniania się.
Jedną z przyczyn tego zjawiska jest wła-
śnie upadek przemysłu i następujący po
nim wzrost stopy bezrobocia, co uru-
chomiło takie negatywne procesy de-
mograficzne jak ujemne saldo migracji
wewnętrznych czy ujemny przyrost na-
turalny. 

Wyludniają się nie tylko średnie mia-
sta, problem ten dotyczy także większo-
ści polskich miast o liczbie mieszkańców
pow. 100 tys. W odniesieniu do 1995 r.
w 2018 r. aż w 32 z 39 dużych miast za-
obserwowano spadek liczby ludności, naj-
większy w Łodzi – o 133 tys. osób, By-

tomiu o 58,4 tys. osób, Katowicach
o 55,3 tys. osób, Sosnowcu 43,5 tys.
osób, Poznaniu 42,5 tys. osób, Często-
chowie 34,7 tys. osób. W kilku przy-
padkach spadek liczby ludności może
mieć związek z odpływem mieszkańców
na peryferia aglomeracji, jednakże wie-
le wskazuje na to, iż depopulacja, po-
dobnie jak w przypadku średnich miast,
ma związek z likwidacją państwowego
przemysłu. Łącznie w największych
39 polskich miastach zlikwidowano pra-
wie 766 tys. miejsc pracy oraz 604
przedsiębiorstwa przemysłowe. Najwię-
cej przedsiębiorstw i miejsc pracy zli-
kwidowano w Warszawie – 114 przed-
siębiorstw i prawie 157 tys. miejsc pra-
cy, Łodzi 82 tys. miejsc pracy i 65 przed-
siębiorstw, Katowicach 54,5 tys. miejsc
pracy i 29 przedsiębiorstw, Bydgoszczy
40,2 tys. miejsc pracy i 37 przedsię-
biorstw, Wrocławiu 33,8 tys. miejsc pra-
cy i 31 przedsiębiorstw, Gdańsku 33,7 tys.
miejsc pracy i 22 przedsiębiorstwa. Na-
tomiast najwięcej miejsc pracy w przeli-
czeniu na 1000 ludności zlikwidowano
w Katowicach 180,4, Wałbrzychu 172,2,
Łodzi 116,3, Bydgoszczy 112,4, Gliwi-
cach 108,7, Bytomiu 106,9. Według ba-
dań Andrzeja Karpińskiego ogółem wsku-
tek transformacji gospodarczej zlikwi-
dowano 1675 przedsiębiorstw pań-
stwowych w przemyśle, co spowodowało
utratę ok. 1,7 mln miejsc pracy. 

Zarówno w przypadku średnich, jak
i dużych miast skutki likwidacji pań-
stwowego przemysłu były podobne:
natychmiastowy wzrost stopy bezrobo-
cia, pauperyzacja, wzrost patologii spo-
łecznych, pojawiła się bezdomność,
miasta zaczęły się wyludniać. Jednak re-
akcja obronna na kryzys wywołany
neoliberalną polityką była i jest uzależ-
niona od potencjału ekonomicznego
danego miasta, tak więc siłą rzeczy
średnie miasta, posiadając mniejszy po-
tencjał ekonomiczny, najbardziej odczuły
negatywne skutki transformacji gospo-
darczej i po dziś dzień wiele z nich po-
grążonych jest w kryzysie społecznym
i ekonomicznym. Niski potencjał eko-
nomiczny tych miast, balcerowiczowskie
tsunami z lat 90 XX w., brak jakiejkol-
wiek polityki niwelującej różnice roz-
wojowe powoduje, że te rzucone w wir
konkurencji o kapitał z jednostkami
większymi przegrywają podwójnie, gdyż
duże ośrodki miejskie wysysają resztki
„życia” i potencjału społeczno-ekono-
micznego ze średnich miast. Takie są za-
sady konkurencji, że silniejszy wygrywa,
a słabszy upada, tak więc miasta po-
wiatowe upadają, bo są miastami prze-
granymi.

Reindustrializacja 
potrzebna od zaraz 

Żeby zażegnać dalszą marginalizację
i upadek nie tylko średnich miast po-
trzebna jest bezpośrednia interwencja
państwa w miastach, które najbardziej
ucierpiały na transformacji gospodarczej.
Państwo musi odbudować przemysł,
ale nie poprzez stwarzanie określonych
warunków prawnych i administracyj-
nych, lecz poprzez zaangażowanie się
w budowę państwowych fabryk przy ści-
słej współpracy z lokalnymi społeczno-
ściami i lokalnym samorządem. Taka
współpraca pozwoli na odpowiednie
rozpoznanie potrzeb lokalnej społecz-
ności oraz na określnie specyfiki dane-
go obszaru, jego potencjału społeczne-
go i ekonomicznego, a to ułatwi spre-
cyzowanie odpowiedniego profilu pro-
dukcji przemysłowej a także zminima-
lizuje ryzyko niepowodzenia. Środki
na odbudowę państwowego przemysłu
można uzyskać m.in. poprzez cięcia
pomocy publicznej dla prywatnych
przedsiębiorców (ogólna wartość udzie-
lonej pomocy ze środków publicznych
prywatnym przedsiębiorcom w Polsce
w latach 1995-2016 mogła wynieść
nawet 226,1 mld zł). 

Równolegle potrzebne są również
inne działania. Tak więc, aby zahamować
negatywne zmiany demograficzne w pol-
skich miastach, należy poprawić jakość
życia mieszkańców m.in. poprzez pod-
wyższenie dostępności i standardu usług
publicznych takich jak: edukacja, służba
zdrowia i kultura oraz poprzez inwesty-
cje w infrastrukturę społeczną, tech-
niczną i transportową. Wymagana jest po-
prawa jakości środowiska miejskiego
poprzez m.in. rekultywacje terenów zde-
gradowanych i zanieczyszczonych oraz
państwowy program budowy tanich
mieszkań czynszowych pod wynajem.
Niezbędny jest program wyjścia z bez-
domności – wzorem fińskiego programu
przyjęcie zasady „najpierw mieszkanie”,
zgodnie z którą mieszkanie, praca oraz
bezpłatne wsparcie psychologiczne są naj-
skuteczniejszą formą walki z bezdom-
nością. Aby zapobiec dalszemu powsta-
waniu zjawiska bezdomności, należy za-
kazać eksmisji na bruk i anulować długi
czynszowe najbardziej poszkodowanym
grupom społecznym, głównie emery-
tom, rencistom, niepełnosprawnym, bez-
robotnym, samotnym rodzicom z dzieć-
mi. Dopiero szeroki program reindu-
strializacji kraju, zawierający rozwój ma-
sowego budownictwa mieszkaniowego
i rozwiniętą sieć rozwiązań socjalnych,
wydźwignie polskie miasta upadające
z kryzysu. �
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P
rzez okno widziałem nawet
opuszczony CPN. Oglądałem
zmiany, słuchałem wywrotek,
budziłem się, gdy wstawały be-

toniarki. Moja Warszawa była w budo-
wie codziennie. A stare wykruszało
się powoli. Miało być porządniej, pa-
miętam przecież rozmowy moich rodzi-
ców, zadowolenie, które w nich kiełko-
wało. Z każdą kolejną zabudowaną
działką zbliżaliśmy się do cywilizacji,
z każdym dźwigiem coraz bliżej szczęścia.
Ten optymizm nie zaprowadził nas da-
leko. Ze świecą szukać latarni ulicz-
nych, miejscem spotkań pozostaje Żab-
ka. Nie ma nawet gdzie wspólnie pona-
rzekać. 

Moja ulica wygląda tak samo, jak wy-
glądała zapewne siedemdziesiąt lat wcze-
śniej. Wyjeżdżona kostka, po której co
wieczór dudnią skutery Dominos. Jesz-
cze do niedawna pojawiali się drogowcy,
którzy wysłużony bruk przekładali na
drugą stronę. Jakby chwila odpoczynku
od słońca pozwalała mu się zregenero-
wać. Ale przywykliśmy do tej przejścio-
wości. Do tego, że dzieci uczące się
w okolicznej szkole idą drogą, bo z każ-
dym deszczem chodnik zaczyna przy-
pominać pokraczny staw. Do braku pla-
nów, miejsc wspólnych, nawet ławek. Ja
szkołę miałem trochę dalej, w starej ty-
siąclatce. A obok było coś zupełnie dziw-
nego.

Chodziliśmy tam na WF. Był park,
było stare, rozłożyste drzewo. Staw. Bu-
dynki jakby ukryte, nie rzucały się w oczy.
Nie miałem pojęcia, co mnie do tego
miejsca tak przyciąga. Długo też nie
znałem nazwy – WSM Rakowiec. Nie
brzmi spektakularnie. Już prawie przed-
mieścia. Czego tam szukać? Pizzeria, pod-
stawówka i geriatria. A wszystko to na
polach kapusty. Gdzie mu do Wilanowa,
czy Konstancina. Jednak okazuje się, że
idea, którą Rakowiec (wraz z innymi, dla

porządku należy przyznać, osiedlami
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej)
wnosi do miasta, jest nam potrzebna bar-
dziej niż kiedykolwiek. Trafiłem ostatnio
na stronę „Polskie obozy mieszkaniowe”.
Tam wszystko, czego można się spo-
dziewać – druty kolczaste przeciwko bez-
domnym, płoty, ogrodzenia, fortyfikacje.
Płot chroniący płot, ochroniarz patro-
lujący perymetr. A ten Rakowiec ja-
kiś inny.

Założenia urzekają. Ku słońcu, ku
społeczności. Trzy, cztery kondygnacje,
bieżąca woda. Helena i Szymon Syrku-
sowie deklarują: „frontem do słońca,
a nie do rynsztoka”. I faktycznie, przed-
wojenne budynki stoją do ulicy bokiem.
Bez widoku na samochody, za to kątem
oka można dostrzec park. Sam projekt
miał stworzyć nową kulturę, zapew-
nić pewien rodzaj samowystarczalności
– echa tego słychać w określeniu „kolo-
nia”, którym nazywane są WSM-owskie
projekty. I podobnie jak kolonie, (w ich,
rzecz jasna, wysoce zromantyzowanym
opisie) miały być ucieczką od starego. Ka-

mieniczników, rynsztoków, przeludnie-
nia mieszkań. U swoich podstaw, projekty
Syrkusów nie były tylko „zwykłą” ar-
chitekturą, miały stworzyć nowego czło-
wieka. Zapewnić minimum mieszka-
niowe (bieżąca woda, toaleta w każdym
mieszkaniu, łóżko dla każdego miesz-
kańca – początkowo planowano cen-
tralne ogrzewanie, jednak pod naci-
skiem przyszłych mieszkańców ten po-
mysł został wykluczony – za drogi),
stworzyć miejsce nie tylko do mieszka-
nia – ale do życia. Do 1939 r. powstało
siedem budynków. 

Po wojnie powstają jeszcze trzy eta-
py. I myśl Rakowca, o dziwo, nie prze-
pada. Projektują Zasław Malicki, Oskar
i Zofia Hansen, Marian Szymanowski.
Spaceruję. Przyglądam się. Tu balustra-
da, jakaś fikuśna. Tam przesunięcie.
Hansenów, tych słynnych, najpierw roz-
poznaję w budynku Malickiego. Mał-
gorzata Malicka, jego córka, mówi mi
później, że tam miał swoją pracownię. Ale
w tym nagromadzeniu indywidualności
ciężko doszukać się jakiegoś spektaklu.

Co wyrasta z pola kapusty?
Do Warszawy przyjechaliśmy jeszcze zanim zacząłem podstawówkę,
żebym choć trochę przyzwyczaił się do nowego miejsca. Z początku nasz
blok sterczał zupełnie sam. Gdzieś obok domek jednorodzinny, dzielący
płot ze słynnym warsztatem od tłumików; kawałek dalej parkowały PKS-y.

Łukasz Kępiński



Fasady są inne. Nie przypominają typo-
wej, niskiej kamieniczki. Okna przesu-
nięte. Porządek – jakiś zaburzony. To
wszystko, żeby mieszkaniec mógł odna-
leźć swoje mieszkanie. Powiedzieć
– o, tam mój pokój, tu salon. Opisać zna-
jomym, którzy pierwszy raz są w mieście.
I udaje się to bez udziwnień, fasady nadal
są proste. Komponują się ze sobą. Po-
szukiwania Hansenów, tych wielkich, wy-
bitnych, są – tak naprawdę – triumfem
Rakowca. Wielkich nazwisk tu nie czuć,
nie sposób dostrzec ego. I może to nie po-
winno dziwić. Budowało się kiedyś ina-
czej. WSM już przed wojną skupiał le-
wicową awangardę architektoniczną.
Syrkusowie współtworzyli grupę Pra-
esens, stanowiącą polski oddział mię-
dzynarodowego kongresu architektury
nowoczesnej (CIAM). Forpoczta mo-
dernizmu rządziła projektem Rakowca.
Przetrwała chęć stworzenia osiedla-ogro-
du, czegoś w ludzkiej skali. Odzyskania
dla robotników życia społecznego. Czy
coś się zmieniło? 

Osiedla w końcu powstają do dziś.
Wiele z nich ma imponujący rozmach.
„Marina Mokotów”, „Wilno”, rozliczne
lazurowe pagórki, polany, czy inne. Wy-
starczy wsiąść w autobus i staranniej
się rozejrzeć. Osiedli jest mnóstwo, a jesz-
cze więcej ich będzie. Więc o co chodzi
z tym Rakowcem? Czy to jakiś nie-
szczęsny sentymentalizm we mnie i w in-
nych? Przecież spacerując tam, ciężko do-
szukać się czegoś wyjątkowego. Niskie
bloki, staw, trochę drzew. I prawdę mó-
wiąc, nawet te wątpliwości rozumiem. 

Wyspy własności 
– wyspy tożsamości

Najpierw od podstaw. Architektura
to jedno. Dziś wiemy — ma się sprzedać.
Deweloperzy, przynajmniej w Warsza-
wie, z tym nie mają trudnego zadania.
Co obiecać? Sielskość. Miasto-poza-
miastem. Enklawę. Dobry dojazd. Zieleń.
Bezpieczeństwo. Gdzieś z tyłu zawsze ma-
jaczy wizja przestrzeni uporządkowanej,
spójnej symbolicznie. Zaprojektowanej.
To znaczy, że swojej obietnicy osiedle nie
zmieniło. Ma dać schronienie. W tym
sensie jest reakcyjne — nie chce miasta
humanizować, ale dać chwilę oddechu,
w sam raz, żeby się wyspać, dzieci wy-
prowadzić, nabrać sił na kolejne starcie
z Warszawą. Pastwić się można nad pa-
radoksalnością takich pomysłów. A jed-
nak, zdaje się, osiedle ma być po prostu
przedłużeniem domu. Przestrzenią, któ-
rą uznajemy za swoją i czujemy się w niej
bezpiecznie.

To wszystko jednak widzimy, przy-
najmniej w deklaracjach, również dziś.

Pragnienie bezpieczeństwa, wspólnoty,
czy przestrzeni spójnej symbolicznie,
pozostało do teraz. Jednak dość prosto
wyodrębnić można dwa porządki,
w których jest realizowane. Ich punktem
odniesienia nie jest płot, czy struktura
własności. Prędzej zaznaczyłbym stosu-
nek dewelopera do podmiotowości
mieszkańców. Czy przestrzeń zakłada
miejsca wspólne? Czy będzie ogólnodo-
stępna? Monitorowana, czy może nie?
Patrząc na same modele, ryzykowne
w swoim wyostrzeniu, osiedle neolibe-
ralizmu, wydaje się miejscem o charak-
terze bazy wojskowej. Zbudowane na nie-
przyjaznym gruncie – wokół, przecież,
mieszkają biedni – podlegające stałemu
nadzorowi firm ochroniarskich.

Pojawiają się szlabany i furtki, pin-
pady przy drzwiach wejściowych. Miesz-
kańcom fortecy nie zależy ani na współ-
pracy, ani na wspólnych instytucjach. Łą-
czy ich obawa przed zewnętrzem. Wpływ
zamkniętych osiedli na samo miasto
również pozostaje niebagatelny. Znika-
ją dawne ścieżki, place zabaw, parki, czy
nieużytki. Miejskie morze traci kolejne
przeprawy. A brama, którą dostajesz
się na autobus, kiedyś może być zaklu-
czona.

Alternatywnym, choć podobnie ja-
skrawym, modelem jest wspólnota opar-
ta na lokalnej tożsamości. Tego rodzaju
wyspa powstaje organicznie, jak żuławy
na rzece. Niekoniecznie musi być płot,
lepszym znakiem będą znajome twarze.
Z tą panią twoja babcia grywa w poke-
ra, a tamta pozdrawia cię w sklepie. Ra-
kowiec tworzy więzi poprzez park, dom
kultury, restauracje, pikniki. W sadzaw-
ce, przy odrobinie szczęścia, można
spróbować złowić jakąś rybę. Wnętrze
i zewnętrze nie powstają w oparciu o akt
własności, ale o uczestnictwo. Funda-
mentalnie jednak, osiedle dysponuje in-
stytucjami, które powstawanie wspólnoty
wspierają. W przypadku Rakowca, to
ławki i trawniki parku im. Zasława Ma-
lickiego. Gdzieś indziej może to być su-
szarnia, amatorski teatr, czy coś zupełnie
innego. 

Ale co z bezpieczeństwem? Badania
Marii Wyczałkowskiej i Bożeny Jandy-
Dębek wskazują, że mieszkańcy osiedli
otwartych lepiej cenią sobie swoje śro-
dowisko. Okazuje się, że furtka pełni po-
dobną rolę, co wzmożone kontrole na
lotniskach – przestrzeń niejako perfor-
muje bycie bezpieczną. 

Miasta ogrodzeń
Na jednym z krakowskich osiedli bu-

dują kładkę nad płotem. W „Wyborczej”
gromy — w komentarzach „kiedyś mia-

sto-ogród, dziś miasto ogrodzeń”. Nie-
szczęsny płot staje się pars pro toto
neurotycznego mieszczaństwa. I ta me-
taforyzacja, choć nie bez uroku, tematu
nie wyczerpuje. Wiemy już, że bezpie-
czeństwa nie zwiększa. Wiemy też, że
mieszkańcy osiedli otwartych czują się
w swojej przestrzeni lepiej. A jednak, dam
głowę, w tej minucie ktoś właśnie odbiera
klucze do swojego nowego, grodzonego,
mieszkanka. Sprawę należy postawić in-
aczej: płot pełni rolę gwarancji spójno-
ści symbolicznej. Zamknięte bramy osie-
dla to nie tylko front walki z „gorszym”,
to też stateczność przestrzeni. Okra-
dzionej z miejsc wspólnych, mieszczań-
skiej, ale fundamentalnie niezmiennej.
Miasto, w którym na każdym rogu czy-
hają dźwigi i wywrotki, łapie oddech tyl-
ko za własną siatką. Brak planów zago-
spodarowania przestrzennego sprawia, że
Warszawiacy nie potrafią zaufać ratu-
szowi. Jest bezzębny. Chaos planistycz-
ny każe im szukać schronienia w ogro-
dzonych monokulturach klasowych, któ-
re na dodatek tylko pogarszają sprawę. 

„Przerzucenie odpowiedzialności za
kształt przestrzenny miasta, urbanistykę
na prywatnych deweloperów, funda-
mentalnie zmienia myślenie nie tylko
o samych mieszkaniach; sprawia też, że
osiedla przestaje projektować się cało-
ściowo” – mówi mi dr Weronika Parfia-
nowicz z zakładu studiów miejskich IKP
UW. Rakowiec – dodaje – „wyrażał
przekonanie, że wszyscy ludzie, nieza-
leżnie od ich pochodzenia, zawodu, wy-
kształcenia, zasługują na to, żeby miesz-
kać w pięknym otoczeniu”. 

Warszawa dwudziestolecia, od któ-
rej kolonie WSM-u próbowały uciec,
znów jest niebezpiecznie blisko. Budu-
jemy miasto zamkniętych komórek, dróg
łączących samotne wyspy. Rakowiec
daje nam nie wieżowce, a ogródki dział-
kowe. I kto wie, może potrzebujemy lek-
cji z pola kapusty. 

Urodziłem się w bloku z wielkiej pły-
ty. Nie, żebym miał do nich szczególny
sentyment. Mało kto ma. Dzieciństwo
w czymś takim to klisza – wydeptane bo-
iska i bramki bez siatek, obsrane trawniki.
Przyjemny zapach fermentu ze zsypu na
śmieci. „Ty oszalałeś” – pisze mi ojciec,
przeczytawszy szkic tekstu – „na moim
miejscu, też byś się wyniósł”. Może i tak.
Tu przecież nie chodzi o to, by wybro-
nić wszystkie eksperymenty, ale odcza-
rować udane. Bo skoro raz udało nam
się budować dobrze, to powinno udać
się i drugi. 

Za pomoc dziękuję: dr Małgorzacie Malickiej,
dr Weronice Parfianowicz, Annie Dement.
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RYNEK PRACY NIE DLA PRACOWNIKA

Oczekiwania 
a rzeczywistość
Z tak zwanym rynkiem pracownika w Polsce jest trochę, jak z Yeti. 
Każdy słyszał, ale nikt nie widział. No dobrze: prawie nikt.



B
rakuje rąk do pracy, pracowni-
cy rozdają karty – słyszymy od
kilku lat z ust ekspertów wiesz-
czących, że teraz to na pewno

„mamy rynek pracownika”, a czasy, kie-
dy to przedsiębiorcy rządzili i rozgrywali
wszystkie piłki na boisku, minęły. Tylko,
że rzeczywistość, w większości przy-
padków, wygląda zgoła inaczej.

Nie minęło to, że szukający pracy go-
dzinami przeglądają oferty, przygotowują
aplikacje, a na koniec najczęściej nie do-
stają żadnej odpowiedzi. Ze statystyk wy-

nika, że 8 na 10 kandydatów ma po-
czucie, że ich CV przepadają w czelu-
ściach i nikt ich nawet nie otwiera. Pol-
scy pracownicy przyzwyczaili się do ta-
kiego traktowania, ale przecież teraz
miało być lepiej.

Nie minęło też to, że warunki pracy
w ogłoszeniu to jedno, a rzeczywistość to
drugie. Z najnowszego badania „Candi-
date Experience w Polsce” wynika, że
88% kandydatów oczekuje ich szczere-
go i rzetelnego przedstawienia. Nic
dziwnego, każdy chciałby widzieć, czy
może liczyć raczej na dodatkowe bene-
fity, czy na nadgodziny. Jednak szczero-

ści doświadcza zaledwie 38% ankieto-
wanych.

Przede wszystkim jednak nie minęło
też to, że w zdecydowanej większości pra-
codawcy w ogłoszeniach nadal nie podają
tego, ile chcą za ową pracę zapłacić. Ze
wspomnianego badania wynika, że in-
formacji o wysokości wynagrodzenia
już w ogłoszeniu oczekuje 70% specjali-
stów. Jest to całkiem logiczne. Każdy
przecież chce wiedzieć, ile będzie zara-
biać. Rzeczywistość? Proponowaną staw-
kę zdradza jedynie 27% pracodawców.
Kiepski wynik, jak na rozpaczliwie szu-
kających każdych dłoni do pracy. �
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Jakie są główne problemy po-
kolenia ‘89, o którym pisze Pan
w swojej książce? Co jest podstawą
tożsamości osób, należących do
tej grupy?

Podstawowa teza mojej książki jest
taka: mimo stosunkowo szybkiego wzro-
stu gospodarczego w ostatnich trzy-
dziestu latach, młodzi w Polsce wciąż
mają ogromny problem z zaspokojeniem
fundamentalnej potrzeby w życiu czło-
wieka – potrzeby bezpieczeństwa. W sen-
sie ekonomicznym są dwa podstawowe
elementy, które wpływają na realizację
tej potrzeby – mieszkanie i stabilna pra-
ca. I to są dokładnie te obszary, w któ-
rych polska transformacja w ostatnich
trzydziestu latach zawiodła. W książce
pokazuję, że mamy chyba najgorzej
ukształtowany rynek mieszkaniowy
w Unii Europejskiej. Przede wszystkim
mieszkań w Polsce jest za mało i polity-
ka publiczna ostatnich trzech dziesię-
cioleci nigdy na poważnie nie zajęła się
tym problemem. Jedynym jej pomysłem
były dotacje do kredytów hipotecz-
nych. Rozwiązanie fatalne, w wielu
przypadkach zmniejszające, a nie zwięk-
szające, poczucie bezpieczeństwa. No
i nie dla każdego dostępne. W kwestii
rynku pracy – przez lata byliśmy krajem
UE o najwyższym odsetku osób pracu-
jących na umowach terminowych, do-
piero niedawno wyprzedziła nas Hisz-

pania. W Polsce w takiej formie pracu-
je co czwarty pracownik, a wśród mło-
dych co drugi. Mamy potwornie nie-
stabilny rynek pracy.

Jak ci ludzie postrzegają swo-
ją sytuację? Mają poczucie sukce-
su czy raczej frustracji? Kogo wi-
nią za swoje ewentualne niepowo-
dzenia?

Czasem winimy siebie, czasem „sys-
tem”. Czasem wydaje nam się, że to tak
po prostu musi być. Wielu jest sfrustro-
wanych, ale są tacy, którzy odnieśli suk-
ces. Tu nie ma jednej odpowiedzi. Dla
mnie szczególnie istotne jest to, czy ten
odsetek młodych-przegranych jest szcze-
gólnie wysoki. I tu najlepszą odpowiedź
daje skala emigracji. Wszystkie państwa,
które weszły do Unii w 2004 r. lub póź-
niej, zmagały się z problemem emigracji.
To jednak akurat w Polsce problem ten
był szczególnie duży. Po 2004 r. z Polski
wyemigrowało około 5% populacji,
głównie osób młodych. Dla porównania,
w dosyć podobnych do nas państwach
Grupy Wyszehradzkiej – w Czechach, na
Słowacji i na Węgrzech – było to odpo-
wiednio 1%, 3% i 3%.

Jakie są osie podziału w obrę-
bie pokolenia ‘89? Na ile istotną
rolę odgrywa tutaj miejsce za-
mieszkania, płeć, pochodzenie spo-
łeczne?

Najważniejszą osią podziału wydaje
mi się być sytuacja na rynku pracy. Jed-
nym z najbardziej fascynujących odkryć
w trakcie rozmów z ludźmi z mojego po-
kolenia było to, że rynek pracy w Polsce
ma dwa zupełnie różne oblicza. Nazy-
wam to dwoma światami pracy. Pierw-
szy to świat pracy w mikro i małych fir-
mach, najczęściej w mniejszych miejsco-
wościach i na wsiach. Drugi to świat pra-
cy w dużych korpo w dużych miastach.
Oczywiście to uproszczony obraz, ale co
istotne, problemy na obu tych rynkach
pracy są zupełnie inne. W pierwszym
świecie najistotniejszy problem to naj-
ogólniej rzecz ujmując przestrzeganie
kodeksu pracy: praca bez umowy, wy-
płacanie części wynagrodzenia poza ofi-
cjalną umową, wypłacanie pieniędzy za

nadgodziny, dostęp do urlopów, prze-
strzeganie czasu pracy, itd. Drugi świat
jest bardziej cywilizowany pod względem
zwyczajnego przestrzegania prawa pra-
cy, a najważniejsze problemy to brak
work-life balance i brak poczucia sensu
wykonywanej pracy. Ale najciekawsze jest
to, że oba światy jakby nie wiedziały
o swoim istnieniu. Że ci z małych firm
w małych miejscowościach myślą, że ry-
nek pracy wszędzie wygląda tak jak
u nich, a tym z korpo wydaje się, że wszy-
scy pracują tak jak oni.

Czy to grupa, która znacząco
odróżnia się od innych grup wie-
kowych? Czy mamy tu do czynie-
nia z jakimś wspólnym dla tej gru-
py doświadczeniem pokolenio-
wym?

Jest kilka rzeczy, które nas wyróż-
niają. Po pierwsze, jesteśmy pierwszym
pokoleniem w historii Polski, które
w ogóle nie pamięta czasów PRL-u i bar-
dzo słabo pamięta też lata 90., czyli naj-
trudniejszy okres transformacji. Całe
dorosłe życie spędziliśmy, gdy Polska była
już w Unii Europejskiej. To trochę za-
burza naszą perspektywę – wiele osób
młodych uważa, że w Polsce tak po pro-
stu standard życia powinien być taki jak
w państwach Europy Zachodniej.
A uczciwie trzeba przyznać, że tego nie
dało się zrobić w tak krótkim czasie, bo
dystans na początku transformacji był po
prostu zbyt duży. Co nie znaczy, że
w ostatnich 30 latach nie popełniono
istotnych błędów. Po drugie, bardzo wy-
soki odsetek moich rówieśników miesz-
ka z rodzicami. To prawie co druga oso-
ba w wieku od 25 do 34 lat. Nie, nie dla-
tego że chcemy. Tylko dlatego, że na na-
szym fatalnym rynku mieszkaniowym nie
mamy możliwości zaspokojenia swoich
potrzeb mieszkaniowych, założenia wła-
snego gospodarstwa domowego. Po trze-
cie, moje pokolenie jest pierwszym, któ-
re przeszło cały cykl edukacji, obejmujący
6-letnią podstawówkę i 3-letnie gimna-
zjum. I wielka szkoda, że przy okazji li-
kwidowania tych drugich nie spytano nas
o zdanie, bo większość mojego pokole-
nia ma o gimnazjach pozytywną opinię.

Pozbawieni stabilności 
Z Jakubem Sawulskim, autorem książki Pokolenie '89. 
Młodzi o polskiej transformacji, rozmawia Piotr Szumlewicz.



Jak pokolenie ‘89 postrzega
rynek pracy? Jakie ma oczekiwa-
nia? Co jest dla niego najważniej-
sze? Na ile istotne są dla tej grupy
wyższe płace, szybki awans zawo-
dowy czy stabilność zatrudnienia?

To zależy od tego, w którym z dwóch
światów pracy, o których mówiłem,
dana osoba pracuje. Jeśli w małej firmie,
w małej miejscowości, to oczekuje pro-
stych rzeczy – fajnie jakby pracodawca dał
umowę, wypłacił nadgodziny, uszanował
prawo do urlopu. Jeśli ktoś pracuje
w korpo, to najczęściej oczekuje mniej-
szej intensywności pracy. No i poczucia,
że robi coś ważnego. To jest ogromny
problem, bo w Polsce mamy bardzo
wysoki odsetek osób, które twierdzą, że
ich praca jest społecznie bezużyteczna.
Taką opinię wyraża co siódmy pracow-
nik i jest to najwyższy odsetek w próbie
kilkudziesięciu państw. Nasi menedże-
rowie nie potrafią przekonać swoich
pracowników, że ich praca ma sens.

Czy widzi Pan w tej grupie po-
tencjał buntu? Z badań wynika, że
wśród osób młodych bardzo mało
osób należy do związków zawodo-
wych. Czy myśli Pan, że można
tych ludzi wciągnąć w ruch związ-
kowy? A może w jakieś inne formy
działalności publicznej?

Dostrzegam coraz większe zainte-
resowanie związkami zawodowymi
wśród ludzi pracujących w korporacjach.
Choć wciąż pokutuje przekonanie, że za-
łożenie związku to sprzeciwienie się pra-
codawcy, które może skutkować jakąś
formą „kary”. Więc może lepiej się nie
narażać. Co do potencjału buntu i za-
angażowania się w działalność publicz-
ną – niestety nie widzę tego. Zupełnie
nie. Moje pokolenie, nawet jeśli
w znacznej części jest sfrustrowane,
wkurzone, ma niezaspokojone potrze-
by, nie zgadza się z rzeczywistością – to
reaguje na to nie buntem, lecz wycofy-
waniem się. Nie chodzimy na wybory,
nie chcemy płacić składek, wyjeżdżamy
za granicę. Bardzo rzadko – co pokazują
badania – angażujemy się w działalność
różnego rodzaju organizacji politycznych
lub społecznych. Szkoda, bo bez tego
prawdopodobnie nie zmienimy rzeczy-
wistości na naszą korzyść. I to nie jest
tak, że za chwilę już nie będziemy mło-
dzi, więc te wszystkie problemy o któ-
rych mówiłem miną. Złe decyzje na ryn-
ku mieszkaniowym, choć przy zastanej
rzeczywistości jedyne, jakie mogliśmy
podjąć, oraz fatalny start na rynku pra-
cy – to będzie się za nami ciągnąć przez
wiele lat. �

RYNEK PRACY NIE DLA PRACOWNIKA

W Polsce mamy bardzo wysoki odsetek osób, które
twierdzą, że ich praca jest społecznie bezużyteczna.
Taką opinię wyraża co siódmy pracownik i jest to 
najwyższy odsetek w próbie kilkudziesięciu państw.
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F
irma DPD zareagowała, wydając
oświadczenie, w którym czytamy
m.in: 22 lipca br. podwyko-
nawca okazał zwolnienie lekar-

skie kierownikowi oddziału DPD Polska
w Szczecinku. Zgodnie z procedurą ku-
rier nie powinien być dopuszczony do
wykonywania obowiązków z uwagi na
niedyspozycję zdrowotną. W takich sy-
tuacjach – zgodnie z umową kurierską
– podwykonawca zobowiązany jest zor-
ganizować zastępstwo.

Dla zwykłych odbiorców sprawa wy-
daje się jasna – zawinił pracownik. Za-
miast udać się na zwolnienie lekarskie,
gnany pracoholizmem pojawił się w fir-
mie, aby znów od rana do wieczora roz-
wozić paczki. Kluczowa jednak jest dal-
sza część oświadczenia, w której rzecz-
niczka DPD stwierdza: Kurierzy prowa-
dzą najczęściej działalność gospodarczą
i są podwykonawcami DPD Polska na za-
sadzie umowy o współpracę. Jest to
standard na polskim rynku kurierskim.
Zgodnie z umowami zawieranymi
z przewoźnikami będącymi przedsię-
biorcami, w przypadku zdarzeń losowych
uniemożliwiających świadczenie usług, ta-
kich jak awaria samochodu czy choroba
przewoźnika, mają oni prawo do przerwy
w świadczeniu usług na rzecz DPD Pol-
ska. W żadnym przypadku spółka nie po-
piera wykonywania przewozu powie-
rzonych jej przesyłek przez osoby, które
nie są w stanie świadczyć usługi przewozu,
jak miało to miejsce w Szczecinku. 

Uściślijmy więc – kurier rozwożący
paczki dla DPD jest podwykonawcą, czy-
li przedsiębiorcą. Może się udać na
zwolnienie lekarskie, ale wtedy nie zarobi.
Jeśli nie zarobi – nie opłaci wysokiej (jak
dla takiego „przedsiębiorcy”) składki
ZUS, ubezpieczenia rentowego i zdro-
wotnego. Jeśli nie będzie pracował mie-
siąc, może dwa – będzie na minusie, z nie-
zapłaconym czynszem, rachunkami. Nie
będzie też wiedział, co ma włożyć do
garnka.

Ale nie tylko. Po opisaniu całej spra-
wy przez media, w sieci pojawiły się in-
formacje, że kurierzy tej firmy podpisu-
ją lojalki, zgadzając się na kary umowne
w wysokości 10 tys. zł za jeden dzień bra-
ku wykonywania usługi. Firma DPD
tłumaczyła to tak: DPD posiada umow-
ne prawo do nałożenia kar w przypad-
ku, w którym przewoźnik nie będzie
świadczył usług na rzecz DPD. Jest to
uprawnienie, z którego spółka może, ale
nie musi skorzystać. Jest ono stosowane
wyłącznie w ostateczności. Chcielibyśmy
podkreślić, że w opisywanym przypad-
ku nie pojawił się temat ewentualnego na-
łożenia kary na kuriera. Kary umowne
stosowane są w przypadkach, w których
przewoźnik (przedsiębiorca) rażąco na-
rusza postanowienia umowy, np.: upo-
rczywie i bez podania przyczyny nie
świadczy usług przewozu i tym samym
uniemożliwia DPD wykonywanie swo-
ich zobowiązań wobec Klientów DPD
Polska.

Owo może, ale nie musi, wydaje się
tu kluczowe. Można domniemywać, że
kurier na łasce firmy kurierskiej po pro-
stu wybrał najbezpieczniejsze wyjście i po-
szedł do pracy chory.

Gdyby pracował zgodnie z Kodeksem
Pracy – jego sytuacja byłaby zupełnie
inna. 

Jedno ze stwierdzeń rzeczniczki DPD
jest tu również bardzo ważne – o tym, że
jest to standard na polskim rynku ku-
rierskim. Bo problem nie dotyczy tylko

Bezprawny standard
na rynku kurierskim
Kilka miesięcy temu w mediach społecznościo-
wych pojawiło się zdjęcie kuriera firmy DPD ze
Szczecinka, który pracował z jedną nogą w pro-
tezie, a z drugą w gipsie. Wybuchła wrzawa,
o sprawie w formie oburzonych newsów pisały
wszystkie główne media internetowe. Jak to zwy-
kle w takich sprawach bywa, dziś już nikt o niej
nie pamięta.

Damian Duszczenko



tego przedsiębiorstwa. Przeglądając ogło-
szenia, właściwie trudno trafić na inne
warunki pracy kurierów – czasami pro-
ponuje się także umowę zlecenie, ale bar-
dzo rzadko. O umowie o pracę można
zaś tylko pomarzyć.

O tych standardach mówił niedaw-
no Rafał Brzoska, szef InPostu, jednej
z największych firm kurierskich, w gło-
śnym wywiadzie dla Grzegorza Sro-
czyńskiego z portalu gazeta.pl. Nieza-
trudnienie ani jednego kuriera w swojej

firmie na umowie o pracę tłumaczył on
specyfiką branży, twierdząc że gdyby
przestrzegał prawa pracy, jego firma sta-
łaby się niekonkurencyjna. Bo skoro
wszyscy grają nieuczciwie, to tylko na-
iwniak może być przyzwoitym. W bran-
ży zaś panuje ogromna konkurencja, a ry-
nek cały czas się rozwija. 

Ten polski pod względem wzrostu jest
liderem w Europie. W 2018 r. zwiększył
się o 13% i obsłużył 460 mln przesyłek.
W ciągu ostatnich 5 lat liczba przesyłek

wzrosła o 62%. Liderem z blisko ⅓ ryn-
ku jest DPD. 

Zarobki kuriera wahają się w okoli-
cy średniej krajowej – pod warunkiem,
że jest zdrowy i pracuje codziennie. Pra-
ca zaczyna się wcześnie – o 6 albo 7
i trwa, dopóki kurier rozwiezie paczki
– często do późnego wieczora; zwykle
trwa to minimum 10 godzin. Jego do-
chód nie wynika bowiem z godzin pra-
cy, lecz ze skuteczności. A dochód jego
firmy – z wyzysku kurierów. �

RYNEK PRACY NIE DLA PRACOWNIKA
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Poczta Polska SA postanowiła
Pana zwolnić dyscyplinarnie. Jakie
są oficjalne przyczyny Pana zwol-
nienia?

Zaskakujące, przynajmniej dla mnie.
We wręczonym mi wypowiedzeniu Pocz-
ta Polska powołuje się na mój wpis na fa-
cebooku, dotyczącym możliwości zło-
żenia przez spółkę wniosku o upadłość.

Podana reszta przyczyn wypowiedzenia
jest bardzo ogólnikowa i trudno jest mi
się do niej odnieść.

Mianowicie?
Poruszono kwestie podawania prze-

ze mnie do publicznej wiadomości in-
formacje godzące w renomę spółki, jako
przedsiębiorcy i pracodawcy poprzez

Poczta Polska 
– niechciane dziecko władzy

Z Piotrem Moniuszką, zwolnionym dyscyplinar-
nie liderem Wolnego Związku Zawodowego 
Pracowników Poczty zrzeszonego w Związkowej
Alternatywie, rozmawia Piotr Szumlewicz



publikacje prasowe, w których wypo-
wiadałem się na temat warunków pracy.
Niestety nie wskazano, kiedy, gdzie, co
dokładnie było opublikowane. Odnoszę
wrażenie, że przyczyny wypowiedzenia
są naciągane i tak naprawdę z innego po-
wodu dokonano wypowiedzenia mi
umowy o pracę.

A co tak naprawdę, Pana zda-
niem, było przyczyną zwolnienia?

Od bardzo długiego czasu docierały
do mnie informacje, że są naciski na kie-
rownictwo spółki ze strony związków re-
prezentatywnych w Poczcie Polskiej,
czyli pocztowej Solidarności i ZZPP
zrzeszonego w OPZZ. Tego wariantu nie
mogę wykluczyć. 

Kilka tygodni temu kierowany
przez Pana związek zwrócił się do
zarządu firmy z postulatem stwo-
rzenia na Poczcie nowego układu
zbiorowego. Jaki jest kierunek
proponowanych przez Was zmian?

Tak, bo jest to już kolejny z fatalnych
dla załogi układów zbiorowych pracy. Od
ponad 10 lat postulujemy, apelujemy
w różnej formie, by układ zbiorowy był
propracowniczy. Głównie chodzi nam
o zasadę równego traktowania w zakre-
sie wynagrodzeń, czyli o równą płacę za
tę samą pracę, a zatem wprowadzenie za-
sady, zgodnie z którą stanowisku pracy
przypisane jest określone wynagrodzenie
zasadnicze. Niestety tak nie jest. Różni-
ce w wynagrodzeniach zasadniczych po-
między dwoma pracownikami zatrud-
nionymi na tym samym stanowisku pra-
cy, z tym samym zakresem obowiązków,
wykonujących pracę tej samej wartości,
wynoszą niekiedy nawet 2000 zł brutto.
Nie zgadzamy się z tym. Dodatkowo
oczekujemy zmian w zasadach naliczania
dodatku stażowego, który obecnie nali-
czany jest procentowo od wynagrodze-
nia zasadniczego danego pracownika. Na
przykład listonosz z 20-letnim stażem
pracy, mając 2800 zł wynagrodzenia za-
sadniczego, otrzyma 560 zł brutto do-
datku stażowego. Inny pracownik z tak
zwanej kadry wyższego szczebla, mający
wynagrodzenie zasadnicze w wysokości

7000 zł brutto, otrzyma dodatek stażo-
wy 1400 zł brutto. I tu stawiamy pyta-
nie. Czym różni się staż pracy listonosza
od pracownika kadry wyższego szczebla,
że otrzymują dodatek stażowy w bardzo
różnej wysokości? Uważamy, że za ten
sam okres stażu, dodatek powinien być
naliczany w tej samej wysokości. 

A jak Pan ocenia obecną kon-
dycję Poczty Polskiej?

Sytuacja finansowa firmy jest po-
wszechnie znana. Wystarczy wejść
w sprawozdania finansowe spółki, któ-
re są powszechnie dostępne, można było
również ostatnio zapoznać się z raportem
NIK na ten temat. Danych dotyczących
złej sytuacji finansowej, powszechnie
dostępnych jest bardzo wiele. Zatem nie
można twierdzić, że spółka jest w dobrej
kondycji, bo tak nie jest. Niestety, ale to
wynik nie tylko fatalnego zarządzania, ale
praktycznie zerowego zainteresowania sy-
tuacją ze strony właściciela, jakim jest
skarb państwa. Poczta Polska, bez wzglę-

du na to, która opcja polityczna sprawuje
władzę, jest traktowana po macoszemu.
A szkoda, bo jest w niej zatrudnionych
ponad 80 tys. pracowników. Wliczając
ich rodziny, znajomych, mógłby to być
duży potencjał wyborczy.

Jak Pan ocenia funkcjonowanie
związków zawodowych na Poczcie
Polskiej? Dwa największe związki
od wielu tygodni prowadzą nego-
cjacje z zarządem firmy. Co może
wyniknąć z tych rozmów?

Gdybym oceniał ich działalność po-
zytywnie, to w 2006 r. nie powołaliby-
śmy do życia WZZPP. To właśnie bier-
ność, brak faktycznego zainteresowania
pracownikami ze strony związków za-
wodowych, było zapalnikiem. Z przy-
krością to stwierdzę, ale w większości
wypowiedzi co do oceny działalności
związków zawodowych zgadzam się
z pracownikami. A ocena ta jest nega-
tywna. W głównej mierze wynika to
z braku zaangażowania się w sprawy za-
łogi, pilnowanie własnych spraw. Grunt,
by dobrze było osobom zasiadającym we
władzach związku, by chronić swoje in-

teresy. Od lat staramy się pokazać, że
można działać inaczej, jednak trudno jest
zdobyć zaufanie załogi, gdy ta wielo-
krotnie się już sparzyła, na działalności
większości związków. Dwie reprezenta-
tywne organizacje związkowe w Po-
czcie Polskiej od miesięcy prowadzą
negocjacje w ramach sporu zbiorowego.
Trudno jest to oceniać, gdy nie zna się
dokładnie kulis rozmów, niemniej nie są-
dzę, by pracodawca zgodził się na po-
stulowany wzrost wynagrodzeń. Żąda-
nie 400 zł na jeden etat, to bardzo duże
obciążenie dla spółki. Mogłoby to ozna-
czać, zakończenie roku finansowego
stratą około 500 milionów złotych. To
by oznaczało, że firma straciłaby płyn-
ność finansową. Dlatego my proponu-
jemy w pierwszej kolejności zmiany
z ZUZP, bo to w ramach obecnego fun-
duszu wynagrodzeń, znacznie poprawi-
łoby poziom wynagrodzeń w spółce. Ro-
zumiemy oczekiwania załogi, ale nie po-
winno się pracownikom obiecywać gru-
szek na wierzbie. 

Jak Pan ocenia wynik wyborów
parlamentarnych w kontekście
przyszłości Poczty Polskiej?

Dotychczas każda opcja rządząca
podchodziła do Poczty Polskiej jako do
niechcianego dziecka. Skoro przez okres
ostatnich 4 lat rządów PiS w zasadzie sy-
tuacja pracowników nie poprawiła się,
trudno oczekiwać, że w kolejnych 4 la-
tach nagle coś się zmieni. Powszechnie
wiadomo, że każda władza boi się, gdy
dana grupa zawodowa zaczyna mocno
tupać nogą. Mam nadzieję, że uda się
mocno tupnąć nogą przez pracowników
Poczty Polskiej i w końcu zacznie się nas,
pracowników traktować poważnie oraz
wdrożony zostanie program, wskutek
którego nie tylko poprawi się sytuacja fi-
nansowa spółki, ale, co najważniejsze,
pracownicy zaczną być dobrze wyna-
gradzani i przestaną być traktowani
przedmiotowo. Celowo użyłem zwrotu
„nas pracowników”, gdyż sam nadal, po-
mimo zwolnienia mnie, czuję się pra-
cownikiem tej firmy.

Jakie są Pana plany działania
na najbliższe tygodnie?

Przede mną proces sądowy z Pocztą
Polską. Wraz z moim zarządem i wła-
dzami Związkowej Alternatywy, do któ-
rej należy kierowany przeze mnie zwią-
zek, będziemy wspólnie ustalać strategię
działania na najbliższe miesiące. Zrobi-
my wszystko, aby zarząd Poczty Polskiej
cofnął moje zwolnienie dyscyplinarne, ale
przede wszystkim będziemy walczyć
o poprawę warunków pracy w firmie.�

RYNEK PRACY NIE DLA PRACOWNIKA

Głównie chodzi nam o zasadę równego traktowania 
w zakresie wynagrodzeń, czyli o równą płacę za 
tę samą pracę.
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Współpracował Pan z firmą
Cisco Systems. Jak wyglądała Pana
praca? Jakie są rodzaje umowy
i ścieżka kariery w Cisco?

Pracowałem przez ponad dwa lata dla
Cisco Systems w Krakowie, przy ulicy Po-
wstańców Wielkopolskich. Moje stano-
wisko nazywało się w języku angielskim
„High Touch Operations Manager”
(w skrócie HTOM), a praca polegała na
monitorowaniu usterek zgłaszanych
przez klientów Cisco i organizowaniu
procesu likwidacji tych usterek. Byłem też
pierwszym punktem kontaktu dla wszel-
kich eskalacji zgłaszanych przez klienta
i pełniłem rolę pośrednika między ser-
wisem technicznym Cisco a inżynierami
pracującymi dla klienta.

Pracownicy Cisco dzieleni są na
dwie kategorie: etatowi pracownicy
Cisco („blue badge”) i osoby na kon-
traktach z agencjami pracy („red badge”).
Wedle rozmaitych szacunków red badge'e
stanowią 70-80% wszystkich pracowni-
ków Cisco. Na podstawie swoich ob-
serwacji uważam taką wartość za całkiem
prawdopodobną.

Praca odbywa się w niewielkich kil-
kuosobowych zespołach. W moim dzia-
le każdy taki zespół obsługiwał jednego

bądź kilku klientów. Wszyscy członkowie
tych zespołów pracują na tym samym sta-
nowisku. Zespół, w którym pracowałem
przez pierwsze niecałe dwa lata w Cisco,
był poświęcony obsłudze tylko jednego
klienta (globalnego banku). Pracowało
w nim 4-5 osób – wszyscy, oprócz prze-
łożonego (team leadera) na identycznym
równorzędnym stanowisku HTOM'a.
Praca miała charakter zmianowy, gdyż
usługa była świadczona całodobowo,
w tym w weekendy. Najczęściej na każ-
dej zmianie pozostawała tylko jedna
osoba. Mimo iż wszyscy (oprócz kie-
rownika) piastowaliśmy to samo rów-
norzędne stanowisko i dzieliliśmy te
same obowiązki, każdy z nas miał inną
umowę – 1-2 osoby miały umowę o pra-
cę z Cisco, a pozostali prowadzili jed-
noosobowe działalności gospodarcze
i mieli umowę o świadczenie usług
z agencją pracy. Należy zaznaczyć, że
wszyscy pracują na bazie ustalanych od-
górnie grafików miesięcznych, które są
układane zgodnie z wymogami polskie-
go Kodeksu Pracy (średnio 40h/tydzień,
przepisy dotyczące przerw między zmia-
nami są zachowane itp.). Niektóre ze-
społy dopuszczają częściowo pracę zdal-
ną, co jest dość typowe dla branży IT
(i odzwierciedla pojęcie telepracy znane
w polskim Kodeksie Pracy), niemniej nie
są tu czynione żadne różnice w zależno-
ści od tego czy pracownik ma umowę
o pracę czy jest samozatrudnienie – przy-
kładowo, jeśli wymagana jest obecność
zespołu w określonych godzinach w biu-
rze, wówczas dotyczy to zarówno red
badge'y, jak i blue badge'y.

Na ogół pracownicy przyjmowani do
Cisco, przy okazji trwających stale re-
krutacji, są przydzielani odgórnie do
którejś z agencji pracy, z którymi Cisco

współpracuje. Takimi agencjami są w Kra-
kowie przykładowo Manpower (Expe-
ris), Mainstay, Devire, Collabera. Mery-
toryczna część rekrutacji (rozmowy o pra-
cę) jest prowadzona przez menadżerów
z Cisco, a spotkania rekrutacyjne odby-
wają się w krakowskim biurze Cisco. Je-
śli kandydat przejdzie rekrutację pozy-
tywnie, to dzwoni do niego menadżer
i podaje mu proponowane warunki za-
trudnienia – godzinową stawkę na umo-
wie B2B oraz nazwę agencji, która będzie
mu wypłacać wynagrodzenie. Słysza-
łem o pojedynczych przypadkach gdy
agencja (konkretnie Manpower) ofero-
wała pracownikom wybór między umo-
wą B2B, a umową o pracę, gdzie wyna-
grodzenie na umowie o pracę było dys-
proporcjonalnie zaniżone, żeby znie-
chęcić pracownika do wyboru takiej
formy zatrudnienia. Nie trzeba chyba do-
dawać, że używanie zamiennie umowy o
pracę i umowy cywilnoprawnej dla tej sa-
mej pracy na tym samym stanowisku jest
ewidentnym ukrywaniem etatowego za-
trudnienia, a zatem łamaniem Kodeksu
Pracy.

Jeszcze 2 lata temu normą było, że po
1-2 latach pracy na B2B pracownicy
otrzymywali umowę o pracę z Cisco jako
rodzaj „nagrody” za dotychczasową pra-
cę, pozostając jednocześnie na tym sa-
mym stanowisku i piastując te same
obowiązki. Zwykle wiąże się to też z pod-
wyżką wynagrodzenia i objęciem pra-
cownika pakietem socjalnym. Ponownie
nie trzeba dodawać, że takie żonglowa-
nie formami umowy dla tego samego sta-
nowiska to jawne łamanie Kodeksu Pra-
cy i innych przepisów. Jednak w ostatnich
miesiącach zamiast dawać pracowni-
kom umowy o pracę Cisco kieruje ich
pod przymusem zerwania współpracy na

Korporacyjne 
bezprawie
Piotr Szumlewicz rozmawia 
z działaczem Związkowej Alternatywy,
pracownikiem warszawskiego Mordoru,
Krystianem Kosowskim



umowę B2B z agencją Estarta Solutions,
która skutecznie „wygryza” z rynku wy-
żej wzmiankowane agencje pracy.

Czym jest właściwie Estarta
Solutions? Po co ona istnieje i jaką
rolę odgrywa?

Estarta Solutions to firma outsour-
cingowa zarejestrowana w Jordanii. Jej
filia nie jest zarejestrowana w Polsce,
mimo iż działa m.in. na terenie Krako-
wa. Wszyscy jej pracownicy, w tym kie-
rownictwo, pracują na zasadzie kon-
traktów B2B z Estartą. Spora część osób
pracujących dla Cisco, ma umowy
z Estartą celem ukrywania ich rzeczywi-
stych etatów.

Moim zdaniem, taki model ma na
celu dalsze osłabianie pozycji negocja-
cyjnej pracowników Cisco i pozbawiania
ich przysługującym im praw. W przy-
padku nadużyć nie mają praktycznie
żadnej możliwości dochodzenia swoich
praw, gdyż Estarta zarejestrowana jest
poza granicami UE, co może znacznie
utrudnić np. pozwanie jej do sądu. Do-
datkowo dochodzą kwestie takie jak
unikanie podatków.

Skutki upowszechniania takich „ela-
stycznych” form zatrudnienia będą oczy-
wiście katastrofalne dla polskiego spo-
łeczeństwa. Takie nietypowe formy śmie-
ciowej pracy coraz bardziej marginalizują
zatrudnienie na bazie umowy o pracę, za-
razem pozbawiając pracowników za-
bezpieczenia socjalnego, praw do urlo-
pów (w tym macierzyńskiego) i ogólnej
stabilności socjoekonomicznej. Osłabia-
ją znacznie pozycję negocjacyjną pra-
cownika, pozostawiając go na łaskę
przedsiębiorcy i uniemożliwiają mu sku-
teczne dochodzenie swoich praw.

Ponadto warto też mówić o aspekcie
czysto finansowym. Umowa o pracę
wiąże się z określonymi zobowiązaniami
finansowymi pracodawcy wobec pra-
cownika. Oprócz najbardziej oczywi-
stego, jakim jest comiesięczne wyna-
grodzenie, należy do nich też ekwiwalent
finansowy za niewykorzystany urlop
czy ustawowy dodatek za pracę w go-
dzinach nocnych. Gdy spojrzymy na
skalę problemu w ten sposób, nietrudno
dojść do wniosku, że setki osób pracu-
jących dla Cisco nie otrzymało należnych
pieniędzy – łączna wysokość długów wo-
bec nich sięga milionów złotych! Natu-
ralnie przychodzącym na myśl określe-
niem na opisanie tego procederu jest
wręcz „kradzież wynagrodzeń” („wage
theft”).

Jakie kroki podjął Pan i za-
mierza podjąć, aby sprzeciwić się

działaniom Cisco i Estarta Solu-
tions?

Dotychczas złożyłem szereg zawia-
domień do różnych urzędów na temat
systematycznego łamania polskiego pra-
wa przez te firmy. Poinformowane zo-
stały m.in. Okręgowy Inspektorat Pracy
w Krakowie, ZUS, Mazowiecki Urząd
Skarbowy.

Nie mam oczywiście wglądu w pro-
wadzone śledztwa, niemniej już teraz je-
stem niezadowolony z niektórych prze-
kazanych mi przez urzędników infor-
macji. Przykładowo Inspektor Pracy od-
powiedział, że nie ma możliwości wsz-
częcia śledztwa w sprawie Estarty, ze
względu na lukę ustawodawcy unie-
możliwiającą kontrolowanie podmiotów
niezarejestrowanych w Polsce! Z tego
względu, kierując się zresztą sugestiami
Inspektora, planuję w ramach działal-
ności Związkowej Alternatywy zawia-
domić prokuraturę na temat nielegalnego
(bez rejestracji) działania agencji Estar-
ta Solutions – to dopiero otworzy dro-
gę do dalszych śledztw przez podmioty
takie jak PIP czy Urząd Skarbowy. Dru-
gie zawiadomienie do prokuratury pla-
nujemy złożyć odnośnie systemowego
ukrywania rzeczywistego etatowego za-
trudnienia przez Cisco i współpracują-
ce z nim zarejestrowane w Polsce agen-
cje pracy.

Oprócz tego, planuję nagłośnić spra-
wę w mediach i na portalach społecz-
nościowych, takich jak LinkedIn.
W szczególności będę namawiał innych
pracowników i byłych pracowników
Cisco, którzy byli zmuszani do otwiera-
nia jednoosobowych firm i pracy na ba-
zie kontraktów B2B, aby pozywali Cisco
do Sądu Pracy o wsteczne ustalenie sto-
sunku pracy oraz wypłatę wynikających
z niego świadczeń takich jak ekwiwalent
za niewykorzystany urlop czy ustawowy
dodatek za pracę w godzinach nocnych.
Poinformowane zostanie kierownictwo
wyższego szczebla w Cisco i klienci Ci-
sco obsługiwani przez osoby na śmie-
ciówkach. Myślę również o zaintereso-
waniu tym problemem przedstawicieli le-
wicowej opozycji w parlamencie.

Skąd Pana zdaniem taka bier-
ność polskich instytucji? Czy do-
tychczas nikt nie widział, że Cisco
łamie prawo? 

Odnośnie ograniczonych możliwości
prawnych Inspekcji Pracy do badania
pewnych aspektów sprawy, opowiadałem
wyżej. Oprócz tego, nie mam żadnych in-
formacji, żeby ktoś przede mną zawia-
damiał jakiekolwiek organy państwowe
o łamaniu prawa przez Cisco i współ-

pracujące agencje pracy. Z pewnością,
pewną rolę odgrywa tu strach przed ze-
rwaniem kontraktu i utratą źródła za-
robków w przypadku gdyby np. pra-
cownik na kontrakcie B2B z agencją pra-
cy pozwał Cisco do Sądu Pracy. Ponad-
to część pracowników Cisco pochodzi
spoza Polski i najpewniej nie znają kom-
pletnie naszego prawa pracy. Niemniej,
niektóre osoby pracujące dla Cisco są jak
najbardziej świadome wątpliwej prawnie
natury takich kontraktów z agencjami
pracy. Na pewno temat ten był poruszany
w szerszych kręgach, o czym świadczą
dyskusje na wątku o Cisco na portalu Go-
Work czy na forum branżowym ccie.pl,
jednak nic nie wskazuje, żeby wyszedł
poza nieformalne dyskusje. 

Na ile Pana zdaniem po-
wszechne są praktyki stosowane
przez Cisco Systems?

Z innych firm stosujących podobny
model zatrudniania mogę wymienić ban-
ki takie jak Nordea Bank czy BNP Pari-
bas. Dowiedziałem się o tym, gdy w prze-
szłości starałem się o pracę w tych fir-
mach – rekruterki już na pierwszej roz-
mowie przedstawiały propozycję pracy
na bazie kontraktu B2B zamiast umowy
o pracę. Niemniej, trzeba zaznaczyć, że
wiele korporacji (centr outsourcingowych
i shared-service) przestrzega skrupulatnie
prawa pracy. Z pewnością, rolę odgrywa
tu taki czynnik jak regularne kontrole, np.
przez PIP. Podsumowując, oceniam, że Ci-
sco jest w zdecydowanej mniejszości
wśród porównywalnych firm, jeżeli cho-
dzi o stosowanie umów śmieciowych
przy etatowym zatrudnieniu. Takie prak-
tyki są raczej kojarzone z rodzimymi ni-
skobudżetowymi mikroprzedsiębior-
stwami. Na Mordorze, w większości
firm, umowa o pracę i pakiet socjalny to
podstawa zatrudnienia!

Jak Pana zdaniem można było-
by ograniczyć patologie, z którymi
spotkał się Pan w swojej pracy?

Trzeba takie sprawy przede wszyst-
kim nagłaśniać w mediach i wspierać po-
krzywdzonych pracowników w docho-
dzeniu swoich praw w Sądzie Pracy.
Konieczne są akcje edukacyjne, aby pra-
cownicy zrozumieli lepiej jak działa pra-
wo pracy i co mogą robić, gdy praco-
dawca narusza ich prawa. Pewne aspek-
ty takich sytuacji wymagają też lepszego
dopracowania na poziomie ustawodaw-
czym – polskie prawo potrzebuje lepszych
narzędzi do zwalczania nielegalnie ope-
rujących pośredników pracy, zwłaszcza
jak formalnie są zarejestrowani poza
granicami Polski. �
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Szkoła janczarów ultraempiryzmu?
Deforma studiów doktoranckich 
w zakresie nauk społecznych na UW
Mirosław Karwat, Tadeusz Klementewicz 



Cele kształcenia 
w związku z funkcjami nauk
społecznych i zadaniami 
uniwersytetu

Nauki społeczne nie tylko dostarczają
cennych praktycznie informacji o czło-
wieku jako istocie społecznej i wspól-
notach, które tworzy. Nauka – jeśli cho-
dzi o humanistykę i wiedzę o społe-
czeństwie – to nie tylko pomiary, obser-
wacje i doświadczenia, nie tylko obli-
czenia, ale również refleksja, teoria, sku-
pienie na tym, co problematyczne lub
sporne w interpretacji.

Powstaje problem, jaką rolę w po-
stępie poznawczym humanistyki odgry-
wa uniwersalizacja nauki, jej światowy
obieg i wytwarzanie. Pojawią się w tej sy-
tuacji ważne pytania. Kto i w jakim celu
korzysta z wiedzy gromadzonej przez
akademię? Czy ma ona legitymizować ist-
niejący ład społeczny, czy raczej szukać
przyczyn jego zawodności? To drugie za-
danie podejmują nauki krytyczne, nie łu-
dząc odbiorcy, że ultranowoczesne tech-
niki badawcze zapewniają neutralność
ideologiczną. Kontynuują one oświece-
niową postawę krytyczno-sceptyczną.
Zadania badawcze mogą dotyczyć:
a) własnej wspólnoty narodowej (poziom
lokalny); b) wspólnoty europejskiej (po-
ziom regionalny) bądź c) ogólnoludzkiej
wspólnoty życia i pracy (poziom uni-
wersalny). 

Co więcej, nie istnieje jeden – „je-
dynie produktywny” i użyteczny – wzo-
rzec nauki, nawet tej o profilu empi-
rycznym i stosowanym. Więc i program
szkół doktorskich nie może ignorować
pluralizmu szkół, paradygmatów, tra-
dycji dyscyplin, sporów metodologicz-
nych i innowacji heurystycznych. W za-
proponowanym programie szkół dok-
torskich z zakresu nauk społecznych wy-
łączność zyskał zuniformizowany i ste-
reotypowy schemat badań empiryczno-
użytkowych, zupełnie zginął tu duch
uniwersytetu jako "świątyni wolnej my-
śli". Zuniformizowano tu – stereotypo-
wo – wyobrażenie o naukach społecz-
nych, kompletnie gubiąc specyfikę m. in.
nauki o polityce, jej dorobek, wątki hu-
manistyczne wykraczające poza zade-
kretowany profil nauk społecznych.
W każdej orientacji badawczej i inspi-
rowanych przez nią badaniach empi-
ryczno-terenowych ukrywa się głęboko

warstwa aksjologiczna-ideologiczna.
Badacz przyjmuje w wyborze i warto-
ściowaniu badanych zjawisk bądź par-
tykularne kryteria racjonalności (np. kla-
sowe), bądź kieruje się racjonalnością
ogólnospołeczną (perspektywa narodu
czy państwa), bądź racjonalnością pla-
netarną. Jakimi kryteriami racjonalno-
ści kierował się inicjator deformy szkol-
nictwa wyższego i nauki?

Przesłanka główna: współczesny
model biznesu. 

W obecnym modelu gospodarki
rynkowo-kapitalistycznej źródłem aku-
mulacji są wynalazki, innowacje pro-
duktowe, organizacyjne. Można je
wdrażać, wykorzystując surowce, ener-
gię i pracę dostępną w całej przestrze-
ni gospodarczej świata. Nie trzeba przy

tym inwestować w majątek trwały, tak-
że wobec dużej zmienności produktów.
Korporacja woli kontrolować rynek
wiedzy naukowo-technicznej, by czer-
pać rentę z tzw. własności intelektual-
nej. Dlatego w 70% prace badawczo-
rozwojowe finansują korporacje. Są
też takie (np. Elsevier), które chcą
czerpać rentę z krążenia wiedzy, jej upo-
wszechniania, a także z selekcjonowa-
nia najbardziej twórczych badaczy do
amerykańskich uczelni. Te zaś są kor-
poracjami sprzedającymi wiedzę stu-
dentom świata – stąd rola pseudoran-
kingów, by uwypuklić miejsce uczelni
w hierarchii prestiżu i „mocy badawczo-
dydaktycznej”. Do przechwycenia jest
około 100 mln studentów świata. Czy
komercjalizacja szkolnictwa i nauki to
recepta na rozwiązanie kryzysu, które
przynosi kapitalizm w fazie interre-
gnum? Stanął on przed wyzwaniami,
których diagnoza i sugestie co do ich
pokonania powinny wypełniać obecnie

katalogi pytań badawczych. Wskażmy
najważniejsze:
• kryzys ekologiczny i wyczerpywanie się
zasobów surowcowych, ekologiczne
koszty konsumpcjonizmu; transformacja
energetyczna, zmiana stylu życia, by
ograniczyć konsumpcjonizm jako orien-
tację życiową współczesnych;
• postęp naukowo-techniczny, reindu-
strializacja, zwłaszcza robotyzacja, sztucz-
na inteligencja (świat bez pracy, jej pre-
karyzacja, problem dochodu podstawo-
wego);
• starzenie się społeczeństw i problem
bezpiecznej starości oraz związany z tym
wzrost wydatków na fundusz emerytal-
ny i opiekę zdrowotną;
• eksplozja nierówności w obrębie spo-
łeczeństw narodowych i dysproporcje
między regionami świata (ruchy „popu-

listyczne”, fale imigrantów, problem lu-
dzi zbędnych Globalnego Południa);
• kryzysy finansowe: finansyzacja go-
spodarek, dominacja sektora finansowego
nad państwami narodowymi (mechanizm
długu publicznego, niewidzialny parla-
ment „inwestorów”).

Przesłanka druga: zadania badacza
wobec własnej wspólnoty narodowej
– rola uniwersytetu.

W obecnej fazie rozwoju neoliberal-
nego kapitalizmu uniwersytetowi grozi
unicestwienie przez korporacje nasta-
wione na szybki zysk. W tradycji euro-
pejskiej uniwersytet był „schronieniem
dla wolnej i bezinteresownej myśli oraz
dla naukowców krytycznie nastawio-
nych wobec status quo” (A. Szahaj).
Osobliwość kultury europejskiej spro-
wadza się w istocie do jej autokrytycy-
zmu, poddaje się ona nieustannemu
kwestionowaniu i dzięki temu relatyw-
ny charakter wytworów kultury za- �

RYNEK PRACY NIE DLA PRACOWNIKA

Jakie są, a jakie powinny być przesłanki poznawcze i praktyczne 
programu szkół doktorskich

GRUDZIEŃ 2019 35

Program szkół doktorskich nie może ignorować 
pluralizmu szkół, paradygmatów, tradycji dyscyplin,
sporów metodologicznych i innowacji heurystycznych.



36 GRUDZIEŃ 2019

chodniej (nauki nie wyłączając) przesą-
dza o jej absolutnej wyższości (Ernst Gel-
lner). Znakiem rozpoznawczym stylu po-
znania Europejczyka był theorein jako
bezinteresowne badanie bytu. Nauka
nie może się sprowadzać do funkcji do-
radcy dla biznesu, jak powiększać zyski
i utrzymywać ład społeczny, który to
umożliwia (m. in. dzięki nadzorowi, ich
technik dostarczają też nauki społeczne).
Współczesne społeczeństwo nie może ule-
gać przymusowi coraz efektywniejszego
zaspokajania potrzeb materialnych na pla-
necie, która ma ograniczone zasoby bio-
geo-chemiczne. Kapitalizm dociera bo-
wiem do ekologicznych granic swojej
prosperity, rozwija coraz bardziej księ-
życową gospodarkę. Zadaniem dla
wspólnoty światowej jest odejście od wy-
czynowego wzrostu gospodarczego
i konsumpcjonizmu na rzecz rozwoju po-
trzeb rozwojowych, nie obciążających
środowiska naturalnego. Właśnie uni-
wersytet, a nie międzynarodowe czaso-
pisma, był dotychczas miejscem plurali-
stycznej debaty nad strategią narodową,
interpretacją tradycji, diagnozą szans i za-
grożeń w obliczu istniejących tendencji
rozwojowych gospodarki, jakości wspól-
notowej więzi, badaniem relacji człowieka
ze środowiskiem, ewolucji ku wielobie-
gunowemu systemowi światowemu, spo-
sobami ułożenia stosunków z sąsiadami.
Dodatkowo badacze na publicznych
uczelniach niosą brzemię służby wobec
tych, którzy przez podatki utrzymują
uczelnie. Minister tylko administruje
publicznymi funduszami. W polskim re-
gresywnym systemie podatkowym są to
głównie klasy pracownicze. Obok ra-
cjonalności ogólnospołecznej i plane-
tarnej, badacz społeczny powinien świa-
domie uwzględniać też interesy eman-
cypacyjne marginalizowanych, słabych,
zepchniętych na pobocze publicznej de-
baty. Ale może osiągać cele praktyczne
tylko dlatego, że dostarcza wiedzy, któ-
ra odznacza się walorami poznawczymi,
tj. jest rzetelnym wglądem w badaną rze-
czywistość. 

Wiedza a praktyka 
– nauka w społeczeństwie

Czy to brak wiedzy o systemie świa-
towym i aktualnej formie cywilizacji ka-
pitalizmu (kapitalizmu bez granic, tur-
bokapitalizmu), o jego mechanizmach
funkcjonowania jest najpilniejszą po-
trzebą społeczną? Czy raczej decyduje tu
brak woli mocy, by ograniczyć władzę
korporacji nad naturą, pracą i życiem
ludzkim. Władza ta jest praźródłem co
najmniej kryzysu strukturalnego, w jakim
znalazło się społeczeństwo rynkowe. Pa-

radoksalnie kapitalizm potrzebuje do
przetrwania nie tylko „czarodziejskich fle-
tów” naukowców, ale również „brzytwy
Ockhama” wobec ich usypiających hi-
postaz i konceptów. Inaczej jego niepo-
hamowana tendencja do akumulacji ka-
pitału rodzi spustoszenia w ekosystemie,
rodzi cierpienia, deficyty w życiu ludzi
i zbiorowości. W fazie wdrażania defor-
my centrum nauki akurat się znalazło
w mateczniku neoliberalnego kapitalizmu
akcjonariuszy, z jego drogowskazami
dla prywatyzacji, komodyfikacji, ko-
mercjalizacji czy globalizacji wszystkiego,
co może przynieść rentę. W społeczeń-
stwie-matce w udanej symbiozie pozostaje
państwo z konglomeratem przemysłowo-
finansowo-akademickim. Taką hybrydą
jest MIT. Czy naukowiec polski może
abstrahować od tego elementarnego
faktu? 

W Polsce, wbrew pozorom, deforma
ministra Gowina domyka peryferyjny sta-
tus polskiej gospodarki i nauki w świa-
towych łańcuchach produkcji i wartości
dodanej. Polska gospodarka zajmuje we-
dług najnowszego rankingu w UE 25.

miejsce. Czy brak jej innowacyjności to
skutek słabości polskiej nauki – z ko-
niecznym podziałem na odrębne uwa-
runkowania i funkcje nauk przyrodni-
czych-technicznych z jednej strony i nauk
społeczno-humanistycznych z drugiej?
Czy raczej decydują o tym strukturalne
słabości polskiej gospodarki, owego
dziecka neoliberalnej transformacji (od
Ursusa do Factory). Po trzech dekadach
kolejnej polskiej modernizacji brak glo-
balnych korporacji zasysających inno-
wacje. To skutek deindustrializacji i za-
stąpienia fabryk montowniami konfek-
cjonowanych części, a także dominacji
w gospodarce mikrofirm w liczbie ponad
2 mln. A one nie są innowacyjne. Po-
nadto, brak własnego przemysłu zbroje-
niowego, który pełni rolę sterowniczą
wobec sektora naukowo-badawczego
(np. w USA). Obecnie polskie państwo
wspiera innowacyjność innych społe-
czeństw. Brak również bazy laboratoryj-
nej i zasobnej finansowo sieci instytutów
badawczych, jak w Niemczech Instytu-

ty Plancka czy sieć technologiczna Fraun-
hofer Gesellschaft. W Polsce tymczasem
o 100 tys. zmniejszyło się zatrudnienie
w sektorze badawczo-rozwojowym.

Poszukiwanie 
zagubionego klucza 
do współczesności pod 
amerykańską latarnią 
– kompleks peryferii

Nie ulega wątpliwości, że umiędzy-
narodowienie jest warunkiem postępu
poznawczego w naukach przyrodniczo-
technicznych. „Doskonałość naukowa”
przyrodoznawstwa jest rzeczywiście ści-
śle powiązana z umiędzynarodowie-
niem. Według obecnej nowomowy
w „międzynarodowej produkcji nauko-
wej”, tym quasi-rynku, obowiązuje „mię-
dzynarodowa widzialność wyników ba-
dawczych”, „globalna cyrkulacja pro-
dukcji wiedzy”, naśladowanie amery-
kańskiego systemu grantów i trendów
światowych. W innej sytuacji jest hu-
manistyka, ponieważ w większym stop-
niu wpływają na nią czynniki „świado-
mościowe”. Pod względem treści nauki

społeczne są mniej autonomiczne i su-
werenne. Zawierają one różne „obrazy
świata” – systemy ideologiczne, nauko-
wo-filozoficzne, oraz obrazy świata, ja-
kie wytwarza świadomość potoczna po-
szczególnych grup społecznych. Główną
przyczyną tego stanu rzeczy jest brak
związku między „odkryciami” nauk
o człowieku i społeczeństwie (włączając
w to także oddziaływanie dyskursów ide-
ologicznych czy religijnych) a technolo-
giami produkcji, nowymi produktami itd.
Tych dostarczają przecież nauki przy-
rodniczo-techniczne. Funkcje dyscyplin
społecznych sprowadzają się obecnie, po-
dobnie jak kiedyś, do odpowiedzi na py-
tanie, jak służyć bogom tego świata?
A mogą nimi być klasy, państwa, naro-
dy, ludzkość. Racjonalność poznania
humanistyki i w rezultacie powstające
narracje mają charakter dialektyczny.
Z jednej strony reprezentują w ukrytej
formie (ideologiczno-politycznej) par-
tykularne interesy klas i stanów spo-
łecznych, państw, korporacji, narodów,
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W Polsce, wbrew pozorom, deforma ministra 
Gowina domyka peryferyjny status polskiej 
gospodarki i nauki w światowych łańcuchach 
produkcji i wartości dodanej.
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z drugiej zaś dążą do prawomocności za-
pożyczonej z nauk ścisłych. Ten fakt naj-
lepiej tłumaczy swobodę twórczą, która
stopniowo się instytucjonalizuje w postaci
dyscyplin naukowych, eseistyki czy pu-
blicystyki. Tworzy się ogromna przestrzeń
dyskursu publicznego, w której po-
szczególne paradygmaty naukowo-filo-
zoficzne służą jako „tarcza i miecz” dla
rozsądkowej racjonalności ludzi. A za-
razem są one funkcjonalne wobec inte-
resów klas i wielkich grup społecznych,
często nawet wbrew wyobrażeniom,
także zdroworozsądkowym tych grup.
Stąd wiele paradygmatów zawiera „ob-
szary widzenia i niewidzenia”, stąd wie-
lość reguł metodologicznych dla każde-
go paradygmatu.

Krytykowany projekt szkoły dok-
torskiej cechuje naiwny empiryzm. Przy-
pomina on tak krytykowaną socjologię
empirycystyczną – epigona neopozyty-
wizmu w socjologii czy rachunki uży-
teczności Gary Beckera albo „mitoma-
tematykę ekonomistów” (Steve Keen).
Autorzy obecnej wersji programu szkół
doktorskich arbitralnie rozstrzygają, jaki
ma być teoretyczno-metodologiczny mo-
del nauk społecznych i humanistyki.
Uczynili to kiedyś arbitralnie amery-
kańscy psychologowie, wykluczając ze
swego grona tych badaczy, którzy jak
Erich Fromm, nie opierali formułowa-
nych tez bezpośrednio na eksperymen-
tach w małych grupach czy pogłębionych
wywiadach. Autorzy pomijają metodo-
logiczne następstwa zwrotu lingwistycz-
nego i wieloparadygmatyczności nauk
społecznych. Demonstrują bezzasadną
wiarę w ultranowoczesne techniki ba-
dawcze. Ciekawe, czy dzieło Arlie Rus-
sell Hochschild Obcy we własnym kra-
ju. Gniew i żal amerykańskiej prawicy by
zasługiwało na promocję w szkole o tak
ograniczonym repertuarze pytań i tech-
nik badawczych? Uniwersalizacja prze-
kazywanej wiedzy znalazła wyraz
w utrwaleniu peryferyjnego i wtórnego
(naśladowczego) statusu nauk społecz-
nych w ogóle, w tym nauki o polityce.
Śladu nie ma po dorobku polskiej poli-
tologii (Janie Baszkiewiczu, Franciszku
Ryszce, Macieju Sobolewskim, Czesławie
Znamierowskim). Co więcej, skandalem
jest, by doktoranta uczyć wyłącznie stan-
dardowych i schematycznych technik ba-
dań opisowych oraz konformistycznych
taktyk i strategii publikacyjnych. W tym
programie zupełnie nie ma miejsca na
ambicje poznawcze, oryginalność, nie-
konwencjonalność itd. W rezultacie to
projekt taśmy produkcyjnej, klonów
„produktywnych” według kryteriów pa-
rametrozy, punktozy, grantozy, a nie

kuźni intelektualistów o dociekliwym
i krytycznym nastawieniu wobec rze-
czywistości społecznej. A więc badacz
społeczny to „drewniany pajacyk” w rę-
kach dysponenta publicznych funduszy,
poprawny politycznie usługodawca, któ-
rego uczoność jest odtąd-dotąd i mieści
się w granicach naturalizacji Systemu.

W krytykowanym programie studiów
doktoranckich ultranowoczesne techni-
ki badawcze zastępują bazę heurystycz-
ną w postaci wiedzy teoretycznej i ogól-
nej. Tymczasem debata nad realizmem
poznawczym ograniczyła optymizm co
do postępu badawczego w humanistyce.
Pewności poznania nie przynosi ani do-
świadczenie, skoro urabia je nasz umysł,
ani dane empiryczne, skoro nie roz-
strzygają jednoznacznie wyborów teo-
retycznych, ani tym bardziej niezmienne
zasady logiczno-metodologiczne, a prio-
ri rozumu. Jednak dążenie do prawdy
jako idea regulatywna pozostaje, gdyż wa-
lory poznawcze, prawomocność wie-
dzy społecznej jest, jak w każdej dyscy-
plinie, „pochodną aktualizowania się
w faktycznych badaniach naukowych zo-
bowiązania prawdziwościowego” (Bar-
bara Tuchańska). Ponadto, autorzy pro-
gramu ignorują oryginalny dorobek pol-
skiej humanistyki (szkolę lwowsko-war-
szawską, Floriana Znanieckiego, Tade-
usza Kotarbińskiego, Stefana Ossow-
skiego, Edmunda Mokrzyckiego, Jerze-
go Kmity, Leszka Nowaka, Jana Topol-
skiego, twórców warszawskiej szkoły
historii myśli i in.). Ukazali oni rolę ję-
zyka, interpretacji, wiedzy pozaźródło-
wej w konstruowaniu syntetycznego ob-
razu badanej dziedziny świata społecz-
nego człowieka. Dlatego dla badacza spo-
łecznego ważna jest umiejętność inte-
gralnego łączenia w procesie badawczym
teorii i empirii, gromadzonych przez
wszystkie nauki społeczne. Teoria jest bo-
wiem kluczem, który bez empirii nie
może zamknąć w humanistyce, ze wzglę-
du na rozwojowy charakter życia spo-
łecznego, żadnego zagadnienia badaw-
czego. Faktyczny problem warsztatowy
to łączenie dwóch zadań badawczych. Po
pierwsze, rekonstrukcji pozaświadomo-
ściowej rzeczywistości społecznej, po-
znawalnej zmysłami i umysłem oraz uję-
tej w odpowiednią formę narracyjną. To
sfera zjawisk i procesów społecznych, któ-
rych składnikiem są także świadomo-
ściowe, ideologiczne („naukowe” i po-
toczne) wyobrażenia na ich temat. Po
drugie, rekonstrukcji istniejącej poza
świadomością sieci relacji między ludź-
mi, zwanych strukturami. To one wy-
znaczają pulę możliwych alternatyw
działania, a także samą jego konieczność.

Do świata pozaświadomościowego
docieramy jedynie pośrednio. Służy do
tego przemyślana konstrukcja teore-
tyczna, która musi być obudowana
wskaźnikami zjawisk dających się zaob-
serwować. Jako wskaźniki służą bada-
czowi różnorodne dane socjodemogra-
ficzne, ekonomiczne, informacje po-
chodzące z badań sondażowych itd. Ale
przecież ich walory poznawcze zależą od
koncepcji teoretycznej, która nadaje im
sens. Badacz społeczny zatem, nie mając
laboratoriów i możliwości przeprowa-
dzania makrospołecznych eksperymen-
tów, pracuje głową. Powodzenie jego pra-
cy zależy od podmiotowej wiedzy ogól-
nej i faktograficznej, a także umiejętno-
ści modelowania. Stąd rola nazwiska i po-
czucie suwerenności w umysłowych
igraszkach. Dlatego do parnasu huma-
nistyki nie należą autorzy przyczynkar-
skich artykułów i artykulików, tylko au-
torzy wielkich syntez jak np. Ferdynand
Braudel, Witold Kula, Karl Polanyi czy
Immanuel Wallerstein. Ciekawe w tym
kontekście jest pytanie, skąd się biorą
wielcy w humanistyce. Wszystkie wska-
zywane w projekcie koncepcje to w isto-
cie muzea myśli społecznej. Droga do
wielkości wiedzie przez pracowitość i nie-
złomną wiarę w słuszność idei, teorii,
koncepcji, które w oczach twórcy są ory-
ginalne. Muszą swą ideę ciągle powtarzać
w kolejnych książkach, a także znaleźć jej
apostołów (Jan Hartman). Czy pisanie
przyczynków do czasopism zamiast mo-
nografii może sprzyjać zajęciu znaczącej
pozycji w świecie obcym językowo i czę-
ściowo kulturowo? Zachodzi tu prawi-
dłowość, że im węższy zakresowo przed-
miot badań, a nieraz tylko przedmiocik,
tym więcej bezwartościowych artykułów,
a nawet książek można wyprodukować.
Odpowiedź negatywna na powyższe py-
tanie prowadzi do praktycznej konkluzji,
że przede wszystkim należy wspierać do-
stęp wybitnych monografii polskich
uczonych na globalny rynek. W tym celu
konieczne jest finansowe wsparcie do-
brych, tym samym kosztownych, tłu-
maczeń, a następnie ich publikacja w od-
powiednich wydawnictwach. Dodatko-
wo konieczna jest poprawa warunków
pracy badawczej, by budżetu domowe-
go nie musiały domykać fuchy i „eks-
pertyzy”. �
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PiS po raz kolejny wygrywa wy-
bory. Jak Pan ocenia rząd PiS? Cze-
go się Pan spodziewa po najbliższej
kadencji? Czy deklaracje władzy
dotyczące środowiska przedsię-
biorców Panu się podobają?

My politykę gospodarczą rządu oce-
niliśmy na czwórkę. Jeżeli chodzi
o wskaźniki, to rząd ma bardzo dobre. Ta-
kich jeszcze w III RP nikt do tej pory nie
miał, zarówno jeżeli chodzi o wzrost go-
spodarczy, wzrost zamożności społecz-
ności czy poziom bezrobocia. Co będzie
dalej, trudno powiedzieć, choćby dlate-
go, że nie wiadomo, którą deklarację rzą-
du uznać za obowiązującą. Nas interesuje
przede wszystkim deklaracja katowicka
z kongresu PiS-u, zgodnie z którą w no-
wej kadencji Sejmu rząd zajmie się pię-
cioma konkretnymi obszarami, odnośnie
których my przygotowaliśmy konkretne
rekomendacje. Są to zdrowie, edukacja,
ochrona środowiska, energia i duże pro-
jekty infrastrukturalne.

Moim zdaniem PiS ma przede
wszystkim duży problem komunikacyj-
ny. Kto pierwszy wstanie, ogłasza różnego
rodzaju rzeczy i nie wiadomo, jaka po-
lityka będzie obowiązująca. Przypuszczam
jednak, że nie będzie gorzej niż było. Na-
tomiast bardzo poważnie może PiS-owi
pokrzyżować szyki koniunktura gospo-
darcza, dzięki której władze sobie mogły
pozwolić czy to na obniżki podatków, czy
to na dość znaczące transfery. Przy
pierwszym znacznym transferze, czyli
programie Rodzina 500+ dla wszystkich
opiekunów od drugiego dziecka, my
popieraliśmy to rozwiązanie jako jedyni
z organizacji pracodawców. Przy drugim,
w którym rozszerzono program na
wszystkich opiekunów, zdania u nas
były podzielone. Natomiast okazało się,
że już pierwszy program nie odniósł skut-
ków, których rząd oczekiwał, czyli wzro-

stu demograficznego. Natomiast z całą
pewnością ograniczył skrajne ubóstwo.
W miejscu, w którym spędzam dużą część
życia, czyli nad Bugiem, gdzie co roku ro-
bimy zbiórki na gwiazdkę dla dzieci
z biednych rodzin, okazało się, że nie ma
biednych dzieci w tym znaczeniu, w ja-
kim były trzy lata temu. Teraz dużym wy-
zwaniem jest pomoc ludziom starym, po-
rzuconym przez dzieci, z których wiele
wyjechało. To jest spora grupa. Moim
zdaniem rząd powinien się zająć dekla-
racją katowicką. Bo w biznesie jest jak
jest. Mamy pewne problemy z podatka-
mi, ale nie w sensie wysokości, lecz za-
wiłości, bo nikt w Polsce z rozsądnych
przedsiębiorców nie domaga się obniże-
nia podatków. Natomiast chcielibyśmy,

aby ten system był prosty, byśmy wie-
dzieli, jakie podatki płacić. Ale duże ocze-
kiwania mamy co do jakości sektora pu-
blicznego i myślę, że tutaj jest mocno za-
puszczona sprawa. Szczególnie chodzi tu
o skandalicznie niskie wynagrodzenia
w sektorze publicznym, w służbie zdro-
wia, w służbie mundurowej czy w szkol-
nictwie. Tutaj mamy sprawę strajku na-
uczycieli – pensje nie powinny być jedy-
nym przedmiotem negocjacji, natomiast
nie ulega wątpliwości, że pracownicy ad-
ministracji publicznej są wynagradzani w
sposób tragiczny. Rozmawiałem nie-

dawno z jednym z wiceministrów, który
mówił, że 11 jego ogłoszeń pozostało bez
odpowiedzi i nie otrzymał żadnej ofer-
ty. To też wiąże się z tym, że ta admini-
stracja i wszystkie te urzędy są w War-
szawie. Nie widzę powodu, aby tak
było. Rozumiem, że we wszystkich kra-
jach, które zrobiły siedzibę Sejmu czy rzą-
du poza głównym miastem, skutki były
ograniczone, ale Sąd Najwyższy albo służ-
bę celną można byłoby przenieść poza
stolicę. Gdyby umieścić jakiś ważny
urząd w Suwałkach, to płace tam były-
by niezłe, a tymczasem w Warszawie są
one trudne do zaakceptowania. 

Wydaje mi się zatem, że rząd powi-
nien zająć się tymi pięcioma obszarami,
które ogłosił w Katowicach, oraz pod-

nieść wynagrodzenia w sektorze pu-
blicznym, gdyż niski poziom płac zaczy-
na być groźny dla bezpieczeństwa pań-
stwa. Jeżeli czytam ogłoszenie, że Mini-
sterstwo Obrony Narodowej poszukuje
za 3100 zł głównego prawnika do ne-
gocjacji kontraktów zbrojeniowych, to już
wydaje się poważny problem. Napraw-
dę trzeba być z bardzo bogatego domu,
aby się do takiej pracy zgłosić.

Jeśli chodzi o wyższe płace
w budżetówce, to prawie wszyscy
się co do tego zgadzają. Należy

Łatwiej rozmawiać
ze związkami niż 
z pracodawcami
Z prezesem Związku Przedsiębiorców 
i Pracodawców, Cezarym Kaźmierczakiem 
rozmawia Piotr Szumlewicz.

Mamy pewne problemy z podatkami, ale nie 
w sensie wysokości, lecz zawiłości, bo nikt 
w Polsce z rozsądnych przedsiębiorców nie 
domaga się obniżenia podatków.



podnieść płace w sferze budżetowej
i samorządowej, ale trzeba skądś
na to wziąć pieniądze. Czy zgo-
dziłby się Pan płacić wyższe po-
datki, aby zwiększyć środki na
wynagrodzenia dla pracowników
służby zdrowia czy administracji
publicznej?

Myślę, że można zrealizować ważne
cele bez podnoszenia podatków, a raczej
poprzez racjonalizację różnego rodzaju
wydatków. Poza tym mamy przecież
wzrost gospodarczy. Przychody nie będą
już tak gigantyczne jak w ostatnich latach,
bo za około 30% ich wzrostu odpowia-
dało uszczelnienie ściągania VAT, ale 70%
to był skutek wzrostu gospodarczego.
A przecież PKB dalej będzie rósł. Pa-
miętajmy, że 1% PKB to dla rządu oko-
ło 9 mld zł, więc wydaje mi się, że wzrost
wydatków publicznych można sfinanso-
wać z przychodów. Ponadto jeżeli cho-

dzi o wzrost obciążeń podatkowych, to
jesteśmy w stanie się zgodzić na zwięk-
szenie podatków, ale pod jednym wa-
runkiem: że podatki będą proste i nie do
uniknięcia. Na przykład część biznesu
zgadza się na podniesienie CIT-u, ale pod
warunkiem, że to będzie CIT od przy-
chodów, a nie od dochodów. Tymczasem
obecnie duża liczba spółek w ogóle nie
płaci CIT-u, kolejne 30% płaci minimalny
i co najwyżej 15% spółek płaci jakikol-
wiek CIT, co sprawia, że jest to w grun-
cie rzeczy podatek dobrowolny. Jeżeli
rząd zrobi podatki proste, takie, których
nie da się uniknąć, i tanie w poborze, to
jesteśmy w stanie takie rozwiązanie za-
akceptować. Natomiast nie może to być
tak, że niektóre organizacje pracodawców
składają rządowi ofertę odejścia od trzy-
dziestokrotności, ale zrobienia dla dzia-
łalności gospodarczej proporcjonalnego
ZUS-u, bo to by oznaczało, że polski ra-

chityczny kapitał, który dopiero się za-
czyna budować, będzie sfinansować bar-
dzo wysokie pensje w korporacjach. My
się na coś takiego nie zgadzamy. Przede
wszystkim jednak jesteśmy przeciwnikami
nakładania wyższych obciążeń na pracę.
Jeżeli już, to warto bardziej opodatkować
konsumpcję, podatki pośrednie. W Pol-
sce znaczna część patologii na rynku jest
związana z opodatkowaniem pracy, co
dotyczy przede wszystkim samozatrud-
nienia. Powszechnie słyszę od przedsię-
biorców, że młodzi ludzie przychodzą
i mówią, że nie chcą etatów i wolą sa-
mozatrudnienie. Dotyczy to większości
mężczyzn, a kobiety chcą etatu, gdy
mają w planie dziecko. Dzieje się tak z po-
wodu wysokich podatków nakładanych
na pracę. Gdyby zniesiono limit trzy-
dziestokrotności w oskładkowaniu, to by-
łaby kolejna fala przejścia na samoza-
trudnienie. My konsekwentnie opowia- �
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damy się za jednolitym opodatkowaniem
wszystkim form pracy, o dzieło, zlecenie
czy etatu – jesteśmy za podatkiem od fun-
duszu płac, który istniał w PRL-u. Wte-
dy by się skończyły kombinacje, skoń-
czyłoby się zatrudnianie na umowy śmie-
ciowe.

A poza zrównywaniem opodat-
kowania wszystkich rodzajów
umów, o którym Pan powiedział,
jak by się Pan zapatrywał na po-
stulaty, które się pojawiały w kam-
panii wyborczej odnośnie rady-
kalnego ograniczenia umów nie-
standardowych? Na przykład, żeby
ustawowo ograniczyć, czy wręcz
zakazać stosowania umów zleceń.
Czy aby ograniczyć odgórnie
samozatrudnienie. Przykładowo
w PLL LOT połowa pilotów ma
dziś etaty, a połowa jest na samo-
zatrudnieniu, chociaż wszyscy wy-
konują tę samą pracę w tym sa-
mym trybie.

To patologia. Ustawowo nie wiem,
czy da się ją w pełni wyeliminować, bo
trzeba byłoby zlikwidować działalność
gospodarczą, a tego sobie nie wyobrażam.
Ale jeżeli ludzie na rynku zaczynają się za-
chowywać dziwnie, to znaczy, że odpo-
wiada za to system podatkowy. I tak jest
w sytuacji, o której Pan powiedział.
Gdyby zrealizować pomysł jednolitego
opodatkowania wszystkich form świad-
czenia pracy, ten problem by automa-
tycznie zniknął, i dla każdego z pilotów
nie byłoby ważne, jaki świstek ma pod-
pisany, bo po prostu byłby jeden świstek
na świadczenie pracy. I do tego trzeba
wcześniej czy później doprowadzić. Cała
masa problemów bierze się z tych pato-
logii i jeżeli teraz zniosą trzydziesto-
krotność, to będzie dalszy ciąg psucia sys-
temu.

A co Pan sądzi o wzroście pła-
cy minimalnej? Jaka Pana zda-
niem powinna być jej wysokość?
Jaka jest Pana ocena deklaracji do-
tyczących jej podwyżki do 4 tys. zł
w przeciągu 4 lat? Czy przedsię-
biorcy się obawiają tych obietnic,
czy nie widzą tutaj istotnych za-
grożeń?

Na pewno się obawiają, odnosząc
4 tys. zł do dzisiejszych realiów. Ale
przede wszystkim ten pomysł jest bardzo
źle komunikowany przez rząd. Osobiście
jestem w ogóle przeciwnikiem płacy
minimalnej jako takiej. Uważam, że ona
zawsze uderza w najsłabszych, najbied-
niejszych, najsłabiej wykształconych. Na-
tomiast jeżeli ona z jakichś powodów już

musi być, to najlepiej, żeby była ustala-
na w Radzie Dialogu Społecznego, gdzie
związki zawodowe i pracodawcy przed-
stawiają swoje propozycje, a rząd wybiera
coś pomiędzy. My liczyliśmy wydajność,
produktywność pracy, wzrost gospo-
darczy, inflację i wyszło nam, że mini-
malna płaca bez tych regulacji osiągnę-
łaby poziom 3,8 tys. zł za 5 lat. Więc Pol-
ska nie upadnie, gdy się podniesie płacę
minimalną do 4 tys. zł. Myślę, że naj-
większymi ofiarami tej regulacji w rynek
będą ludzie zarabiający średnie wyna-
grodzenie i wyższe, bo pracodawcy zy-
skają łatwy argument, aby im nie pod-
nosić pensji. Przyjdzie ktoś, kto zarabia
mniej więcej średnią, i usłyszy, że nie moż-
na mu podnieść płacy. Czy to prawda, czy
nie, to rzecz drugorzędna, ale argument
taki będzie się pojawiał, i myślę, że to
będą największe ofiary tejże regulacji,
a płace ulegną spłaszczeniu. 

Ale płaca minimalna to nie jest aż tak
duży problem, jak się przedstawia. W Pol-
sce płacę minimalną otrzymuje półtora
miliona ludzi, z czego 500 tys. to Ukra-

ińcy, którzy są w większości pracowni-
kami czasowymi, druga grupa, kolejne
500 tys. to ludzie, którzy pracują u śred-
nio uczciwych przedsiębiorców, którzy
płacą im oficjalnie pensję minimalną i do-
dają pod stołem. No i mamy trzecią gru-
pę, która rzeczywiście zarabia płacę mi-
nimalną, i to jest około 500 tys. ludzi. Za-
tem od podniesienia płacy minimalnej
Polska nie upadnie. Histeria, którą pod-
nosiła część pracodawców takich jak
Wojciech Warski, że gospodarka upadnie,
na pewno jest bezzasadna. Chyba, że ude-
rzy nas kryzys trzy razy silniejszy niż
w 2008 r. Z tego, co teraz obserwuję, wy-
nika jednak, że recesja będzie, ale nie wy-
gląda, by była ona głęboka.

A jak Pan ocenia kondycję dia-
logu społecznego w Polsce? Od nie-
dawna Pana organizacja jest peł-
noprawnym członkiem Rady Dia-
logu Społecznego. Czy ma Pan po-
czucie wpływu na kierunek prze-

mian społeczno-gospodarczych?
Czy RDS jest instytucją, poprzez
którą mogą Państwo coś zrobić?

Pewien wpływ mamy. RDS jest jed-
nym z narzędzi nacisku na rząd. Gene-
ralnie RDS postrzegam pozytywnie, bo
jest to płaszczyzna dialogu, w tym ze
związkami zawodowymi, chociaż na-
szego środowiska to mało dotyczy, bo
u nas nie ma za wiele związków. Ale ist-
nieje możliwość porozmawiania z rzą-
dem. Radykalne oczekiwania w stosun-
ku do RDS-u, które słyszałem parę razy
ze strony innych organizacji pracodaw-
ców, wydają mi się przesadzone, bo
RDS nie zastąpi rządu. To rząd rządzi
i podejmuje decyzje. Natomiast dobrze,
że stworzono taką platformę dialogu,
choć jest ona mało intensywna i powin-
na być bardziej. Wiele też zależy od tego,
kto w RDS-ie sprawuje przywództwo.
Jest to jednak instytucja unikalna w ska-
li Europy. We Francji czy w Niemczech
rząd mówi do partnerów społecznych, że
jak się dogadacie między sobą, to przyjdź-
cie do nas. U nas mamy dialog trój-

stronny. Myślę, że ten rząd postępuje tak
samo jak poprzedni, choć pewnie robi to
bardziej manifestacyjnie. A mianowicie
ustawy polityczne, czyli takie, które par-
tie uważają za swoją misję, są w ogóle nie-
dyskutowalne ani w parlamencie, ani
w RDS-ie, a przypuszczam, że nawet
w niebie nie będzie można o nich po-
rozmawiać. Natomiast cała reszta jest
w pewnej mierze do dyskusji.

A jak by Pan miał możliwość
inicjatywy ustawodawczej czy
wpływu na rząd, to jak by Pan pro-
ponował poprawić instytucje dia-
logu społecznego? Mam tutaj na
myśli tak poziom państwa, jak i za-
kładu pracy i branży. Czy Pana śro-
dowisko rekomendowałaby tu
określone rozwiązania, aby zmienić
relacje między pracodawcami,
związkami zawodowymi i władzą?

Pewnie można byłoby wyodrębnić
określone katalogi spraw, w których ten

�
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dialog powinien być bardziej intensywny,
ale myślę, że takich kompetencji usta-
wowo nie da się zapisać. Stan dialogu spo-
łecznego moim zdaniem w 80% zależy od
najsilniejszej strony, czyli od rządu. Jeże-
li rząd będzie chciał rozmawiać z praco-
dawcami i związkami zawodowymi, to
ten dialog będzie. Jeżeli rząd uzna, że to
jest strata czasu, to go nie będzie. Po-
dobnie jest w relacjach między praco-
dawcą i pracownikiem – silniejsza strona
musi trochę ustąpić. W tym dialogu naj-
silniejszą stroną jest rząd i stan dialogu za-
leży od niego, a nie od ustaw. W ustawach
można wpisać różne rzeczy, tak jak w usta-
wie o RDS-ie są różne rzeczy, ale co z tego,
skoro rząd może nam przesłać o godzi-
nie 20 kilkaset stron ważnego dokumentu
i chcieć, aby do 10 następnego dnia była
opinia na ten temat. Tym, co by można
było pewnie zrobić, to ustalić katalog kon-
kretnych spraw, gdzie byłyby zapisane
określone terminy, że na przykład nie
można z dnia na dzień zmienić Kodeksu
Pracy. My teraz będziemy lobbować,
aby raz w roku zmieniać ustawodawstwo
gospodarcze. Tak, aby 1 stycznia wcho-
dziły nowe przepisy z rocznym vacatio le-
gis. Gdyby to się to udało, mielibyśmy
wielki sukces, bo spadek inwestycji w Pol-
sce, który jest dramatyczny, wiąże się
z chaosem komunikacyjnym. Jeżeli przed-
siębiorca ma w coś zainwestować, to chce
wiedzieć, na jakich warunkach. Tym-
czasem warunki się w kółko zmieniają.
Więc gdybyśmy wiele miesięcy wcześniej
byli informowani o zmianach w przepi-
sach i mogliby próbować przekonać do
swoich rozwiązań, to bylibyśmy znacznie
bardziej zadowoleni. Chodzi tu między in-
nymi o ustawodawstwo europejskie i za-
niechania, które się non stop pojawiają.
I cała masa prawa w Polsce jest robiona
w ten sposób, że na przykład mamy jako
kraj 3 lata na uchwalenie określonych
przepisów i nic z tym się nie robi, a mie-
siąc przed terminem wszyscy się nagle bu-
dzą. Takie procedowanie prowadzi do
bardzo szkodliwych skutków, bo w kon-
sekwencji w ostatniej chwili przyjmuje się
naprędce przygotowane rozwiązanie.
Myślę, że również związki zawodowe
chciałyby mieć przewidywalność w przyj-
mowanych rozwiązaniach, aby mogły
się dostosować do wdrażanych zmian. Je-
żeli rząd chce coś zmieniać, niech to czy-
ni, ale z przygotowaniem, wyprzedzeniem
i raz w roku.

A jakie są Państwa relacje z in-
nymi partnerami społecznymi
w Radzie Dialogu Społecznego?
Ostatnio spore kontrowersje wy-
wołał Pana pomysł, aby wprowa-

dzić lustrację w RDS-ie? Czy uwa-
ża Pan, że to ważny element dialo-
gu społecznego?

Łatwiej mi się rozmawia ze związ-
kami zawodowymi niż z innymi orga-
nizacjami pracodawców. Związkowcy są
uczciwsi – jak coś deklarują, to znaczy,
że tak uważają i to jest jasna sytuacja.
Tymczasem mam wrażenie, że wśród
pracodawców niektóre decyzje pocho-
dzą z zewnątrz, czyli podejmuje się
pewne ustalenia na spotkaniu i nagle po
dwóch dniach okazuje się, że zakuliso-
wo przyjmowane są zupełnie inne roz-
wiązania. Odnośnie naszych stosun-
ków z innymi organizacjami praco-
dawców, nie ukrywam, że układają się
one źle. Dotychczas było tak, że dwie or-
ganizacje, które się uważają za wiodące,
podejmowały decyzje i ogłaszały całemu
światu, że to jest stanowisko praco-
dawców. My się w ten zwyczaj nie
wpisaliśmy i nie będziemy akceptować
in blanco wszystkich ustaleń. I stąd
pewnie konflikt. On się zaczął od straj-
ku nauczycieli, gdy odmówiliśmy przy-
stąpienia nie za czy przeciw strajkują-
cym, tylko jako strona, uważając, że nie
jesteśmy interesariuszami w tej sprawie.
Jedyne, co pracodawcy powinni tutaj
zrobić, to życzyć porozumienia między
związkami zawodowymi i rządem. To
nie był bezpośrednio nasz interes, na-
tomiast inne organizacje pracodawców
przystąpiły do walki z rządem. Nie
uważam, że moja obecność w RDS-ie
z tym rządem, czy jakimkolwiek innym
ma polegać na tym, abym z nim walczył.
Moi członkowie oczekują, że będziemy
prowadzić owocny dialog. Wydaje mi
się, że tu jest fundamentalna różnica, je-
żeli chodzi o filozofię działania, co
zresztą oni pokazali na spotkaniu, któ-
re zorganizował Grzegorz Schetyna,
a którego głównym tematem była od-
powiedzieć na pytanie jak wykończyć
rząd. Nie mam nic przeciwko temu, że
ktoś nie lubi tego rządu, wybory poka-
zały, że jest wiele milionów takich ludzi,
tylko uważam, że RDS nie powinien być
miejscem walki z jakimkolwiek rzą-
dem. RDS jest miejscem dialogu między
pracodawcami, związkami zawodowy-
mi i rządem. Jeżeli ktoś chce walczyć
z rządem, niech się wypisze z organiza-
cji pracodawców i pójdzie do partii opo-
zycyjnej, która mu najbardziej odpo-
wiada i tam jest najlepsze miejsce, aby
zwalczać Morawieckiego, Ziobrę i in-
nych ministrów. Fundamentalne są dla
mnie zatem dwie rzeczy. Po pierwsze,
niejasny model podejmowania decyzji,
którego nie akceptujemy i nie będziemy
akceptować, a po drugie, filozofia kon-

fliktowania się z rządem w RDS-ie.
Naszym zdaniem RDS nie powinna
być miejscem walki, tylko dialogu.

Co do lustracji, RDS to ważna in-
stytucja dialogu społecznego, która po-
winna być poza wszelkimi podejrzenia-
mi. Dlatego zaproponowaliśmy, aby
wszyscy jej członkowie złożyli oświad-
czenia lustracyjne. Poza tym to wymóg
ustawowy. Ustawa o lustracji jest jasna
– podlegają jej osoby mianowane przez
prezydenta. Członkowie RDS-u są mia-
nowani przez prezydenta i nie ma co do
tego żadnych wątpliwości, więc jest to
wypełnienie obowiązku ustawowego.

A jak Pan ocenia kondycję
związków zawodowych? Czy miał-
by Pan jakieś rekomendacje zmian
do co usytuowania związków za-
wodowych w zakładzie pracy czy
w państwie?

Trudno mi odpowiedzieć na to py-
tanie, bo to nie jest mój obszar działania.
Na pewno związki zawodowe są po-
trzebne, szczególnie w dużych przedsię-
biorstwach. Bo jak jest 5 osób, czy nawet
20, to łatwiej pracodawcy się spotkać
z nimi wszystkimi. A jak zatrudnia 200,
500 czy tysiąc ludzi, to nie ma sposobu,
aby się ze wszystkimi spotkać, więc do-
brze, aby pracownicy mieli jakąś swoją re-
prezentację, co jest też w interesie pra-
codawcy.

A jak Pan ocenia rozwiązanie,
które funkcjonuje w wielu kra-
jach Europy Zachodniej, aby cała
gospodarka była objęta branżo-
wymi układami zbiorowymi?
Przedsiębiorcy zasiadają do stołu
ze związkami zawodowymi, czasem
z rządem, ale nie zawsze, i ustala-
ją reguły odnośnie całej branży, na
przykład co do wysokości wyna-
grodzeń, dodatków stażowych, cza-
su pracy. Co Pan o tym sądzi?

Popieram ten kierunek myślenia.
Powinny być tego typu układy zbiorowe.
Aczkolwiek to by wymagało przemode-
lowania wielu instytucji, bo RDS prze-
stałby być potrzebny. Byłyby wtedy bran-
żowe rady dialogu. To moim zdaniem do-
bre rozwiązanie, bo taki model jak u nas
nigdzie nie istnieje. Więc jestem za bran-
żowymi układami zbiorowymi, bo zu-
pełnie inaczej może płacić bankowość, te-
lefonia komórkowa czy energetyka, a in-
aczej związek szewców. I mógłbym po-
nieść taki koszt. Tylko jestem sceptyczny
co do możliwości wprowadzenia takie-
go rozwiązania też dlatego, że takie or-
ganizacje jak nasza straciłyby na znacze-
niu. �
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CZY POWINNIŚMY SIĘ BAĆ AUTOMATYZACJI PRACY?

M
ało kto wie, ale pojęcie
„robot” przywędrowało
do angielskiego – a za nim
poszło w świat – od sło-

wiańskiego słowa „robota”. Już na po-
ziomie etymologii jest jasne, że roboty
mają wspomagać ludzką pracę, a niekiedy
ją całkowicie zastępować.

Roboty: między aniołami 
a demonami

W piśmiennictwie naukowym i scien-
ce fiction pojawiły się liczne utopie i dys-
topie świata epoki robotyzacji. Wiesz-
czono zarówno świat pełen materialne-
go dostatku i służącego samorealizacji
człowieka, jak i podporządkowanie czło-
wieka maszynom (co bezbłędnie pokazała
seria filmów Matrix).

W Szoku przyszłości Alvin Toffler od-
ważnie kreśli wizje technoutopii, choć
jednocześnie zastrzega, że stara się „trzy-
mać linii racjonalnego myślenia”. Toffler

pisał, iż współczesna rewolucja super-
przemysłowa może zlikwidować nie tyl-
ko głód i choroby, ale nawet takie plagi
społeczne jak chamstwo i ciemnota. Sys-
tem superprzemysłowy nie tylko nie bę-
dzie ograniczał indywidualnego rozwo-
ju człowieka, ale stworzy nowe możli-
wości przeżycia rozkoszy i przygody.

Człowiekowi przyszłości towarzyszyć
ma OLIVER, robot-komputer mający po-
magać w podejmowaniu decyzji w wa-
runkach przeciążenia – uniwersalne na-
rzędzie, które daje odpowiedź na prawie
każde pytanie. Następnie OLIVERY za-
stąpią swych właścicieli np. na zebraniach
zarządu korporacji, doskonale wiedząc,
jak zachowaliby się oni w czasie różnych
głosowań. Według Tofflera, z biegiem
czasu: „możemy sobie nawet wyobrazić
malutkiego jak łepek od szpilki OLIVE-
RA, którego zaszczepia się w mózgu nie-
mowlęcia i wykorzystuje – w połączeniu
z rozmnażaniem klonalnym – do two-

rzenia żywych, a nie po prostu mecha-
nicznych alter ego”.

Na drugim krańcu skali rysuje się
przyszłość w czarnych barwach. Jest
w nich racjonalne jądro, jak wiadomo bo-
wiem od czasów Karola Marksa, bezro-
bocie – efekt automatyzacji – jest czyn-
nikiem dyscyplinującym klasę robotniczą.
Jak ujął to trafnie Michał Kalecki w Po-
litycznych aspektach pełnego zatrudnie-
nia, „»dyscyplina w zakładach pracy«
i »stabilizacja polityczna« są dla kapita-
listów ważniejsze niż bieżące zyski. Ich in-
stynkt klasowy mówi im, że trwałe peł-
ne zatrudnienie jest »niezdrowe« z ich
punktu widzenia i że bezrobocie jest in-
tegralnym elementem normalnego sys-
temu kapitalistycznego”.

Warto w tym miejscu przytoczyć
diagnozę Zygmunta Baumana z Retro-
topii: „Pierwszą rzeczą, która przychodzi
na myśl, kiedy tylko wspomina się o »po-
stępie«, jest wizja tego, że więcej zajęć

Bajki robotów. 
Wizje robotyzacji a rzeczywistość
Świat pełen robotów jawił się kiedyś jako mityczna Kraina Pieczonych Go-
łąbków, a obecnie coraz częściej jako piekło ludzkiego bezrobocia i nędzy.
Warto jednak spojrzeć na proces automatyzacji chłodnym okiem: bez
uprzedzeń i bez naiwności godnej Polyanny.

Sławomir Czapnik



– wymagających zdolności intelektual-
nych oraz niemal już zanikłych zdolno-
ści manualnych – przestanie być wyko-
nywanych przez ludzi, a na stanowiskach
zastąpią nas komputery i komputerowo
sterowane roboty; oraz wizja jeszcze
bardziej stromych wzgórz, na których
trzeba będzie toczyć walkę o przetrwa-
nie”.

Błędem jest sądzenie, że roboty
i komputery stanowią zagrożenie wy-
łącznie dla nisko wykwalifikowanych pra-
cowników. Rzesza stosunkowo dobrze
opłacanych informatyków i programi-
stów może w bardzo szybkim czasie
doświadczyć procesu szybkiej dekwali-
fikacji, jeśli – a może zapytajmy raczej:
kiedy – ich bardziej przemyślni koledzy
i koleżanki, wspierani przez potężną
moc obliczeniową, stworzą programy,
które uczynią ich umiejętności przesta-
rzałymi, a ich pracę zbędną.

Robot zrobi robotę?
Od kilku lat heroldowie kapitalizmu

z potężnych korporacji konsultingo-
wych, tacy jak McKinsey czy Deloitte,
przekonują w swych raportach, że firmy,
które nie dokonają rewolucji w dziedzi-
nie „masowej personalizacji”, staną się
dinozaurami, skazanymi na zagładę
w konkurencyjnej walce o byt.

Potężne korporacje, takie jak Adidas,
które produkują swoje towary w Azji, ko-
rzystając z dobrodziejstw taniej siły ro-
boczej i marnych uregulowań w zakresie
prawa pracy i ochrony środowiska, nie
pozostały głuche na tę mantrę. Adidas
otworzył w ostatnich latach ultranowo-
czesne, zrobotyzowane fabryki w Niem-
czech i Stanach Zjednoczonych – tak zwa-
ne Speedfactory. Wytwarzają one sper-
sonalizowany i niebotycznie drogi pro-
dukt – i tak sweter, który produkują,
kosztuje równowartość około tysiąca
złotych.

Warto jednak pamiętać, że w sumie
obie fabryki Adidasa produkują około pół
miliona sztuk towarów – ułamek z li-
czącej 300 milionów sztuk produkcji kor-
poracji. W przewidywalnej przyszłości
można spodziewać się dalszych deloka-
lizacji produkcji, przenoszenia jej do
tańszych miejsc – dopóki na świecie bę-
dzie dość taniej siły roboczej (a jej póki
co nie brakuje i ten stan nieprędko się
zmieni), inwestowanie pieniędzy w peł-
ną robotyzację będzie nieopłacalne.

Znamienny jest przypadek tajwań-
skiego Foxconnu, największego na świe-
cie wytwórcy elektroniki użytkowej,
produkującego u szczytu potęgi około po-
łowy wszystkich tego typu urządzeń na
świecie. Foxconn produkuje dla takich

marek, jak: Apple, Canon, Cisco, Dell,
Hewlett-Packard, Lenovo, Intel, Micro-
soft, Motorola, Panasonic, Nokia, Sam-
sung i Sony. To największy pracodawca
przemysłowy na świecie, zatrudniający
– u szczytu potęgi, zanim firma postawiła
na robotyzację – w samej Chińskiej Re-
publice Ludowej ponad 1,2 miliona pra-
cowników. Foxconn ma też fabryki
w Brazylii, Indiach, Meksyku, Japonii,
Australii, Czechach, Turcji, Słowacji i na
Węgrzech.

Los pracowników – głównie zaś pra-
cownic – tajwańskiego giganta opisuje
książka Niewolnicy Apple’a. Wyzysk
i opór w chińskich fabrykach Foxconna.
Firma produkuje głównie w Chinach,
a większość siły roboczej stanowią mło-
de kobiety, migrantki ze wsi. Foxconn zy-
skał przewagę konkurencyjną redukując
koszty, oferując błyskawiczne terminy
produkcji i dostawy. Koszty tego pono-
siły głównie młode Chinki – musząc wy-
konywać katorżniczą, wymagającą wiel-
kiego skupienia i ogromnego tempa,
pracę. Ich pot i łzy stoją za laptopami czy
smartfonami, których na co dzień uży-
wamy.

Foxconn trafił na łamy światowych
mediów na początku obecnej dekady,
po fali samobójstw w swych fabrykach.
W pewnym momencie zatrudniający
się w tej korporacji musieli podpisywać
cyrografy, że nie targną się na własne ży-
cie, a wokół wieżowców firmy rozwie-
szono siatki ochronne. Na odpowiedź
kadry zarządzającej nie trzeba było dłu-
go czekać.

W 2011 r. właściciel Foxconna, mi-
liarder dolarowy Terry Gou, zapowie-
dział, że w fabrykach producenta elek-
troniki w ciągu kilku lat pojawi się mi-
lion robotów, które będą sukcesywnie za-
stępować robotników. Była to typowa za-
grywka PR-owa: szacuje się, że do chwi-
li obecnej Foxconn zainstalował nie wię-
cej niż 20 tysięcy robotów. Nie zmienia
to jednak faktu, że wciąż rosnącej pro-
dukcji giganta towarzyszy zmniejszenie się
liczby zatrudnionych, obecnie szacuje się
ją na ok. 800 tysięcy osób. Możemy za-
tem mówić o pełzającej robotyzacji.

Robota nie dla robota
Automatyzacja przemysłu jest pro-

cesem generalnie nieodwracalnym, choć
nierównomiernym, posuwającym się
niekiedy metodą dwóch kroków wprzód
i jednego kroku w tył. Nostalgicy mogą
tęsknić za światem wielotysięcznych fa-
bryk i masowej organizacji świata, ale ich
fantazje nigdy nie miały nic wspólnego
z ciężką harówką robotników w takich
przybytkach. Robotyzacja jest istotną

zmianą, ale tylko od nas zależy, czy bę-
dzie potężnym regresem cywilizacyj-
nym, czy da nadzieję na bardziej ludzki
i sprawiedliwy świat.

Warto pamiętać, że debata o robo-
tyzacji toczy się w ramach kapitalistycz-
nej konkurencji rynkowej i uwarunkowań
aktów kupna i sprzedaży siły roboczej.
Postępowe podejście świadomie wykra-
cza poza kapitalistyczny horyzont.
W chwili obecnej jest wiele pożytecznej
pracy, wykonywanej bezpłatnie – ze
szczególnym uwzględnieniem pracy do-
mowej i opiekuńczej kobiet – lub nisko
opłacanej. Jednym z ważniejszych celów
progresywnej polityki powinna być zmia-
na tego stanu rzeczy, aby urzeczywistnić
potencjał tkwiący w każdym człowieku,
obecnie trwoniony. Godnego i prawdzi-
wie ludzkiego społeczeństwa nie stać na
takie marnotrawstwo. Człowiekiem przez
całe życie należy się opiekować, zdrowo
go żywić, ubierać, zapewnić mieszkanie,
uczyć i leczyć. Tu zawsze będzie dość pra-
cy dla każdej kobiety, każdego mężczy-
zny i każdej osoby niebinarnej.

Gdyby Greta Thunberg urodziła się
w Polsce w biednej rodzinie, nigdy nie sta-
łaby się liderką globalnego ruchu na rzecz
walki ze zmianami klimatycznymi. Jako
osoba z autyzmem, miała od dzieciństwa
określone potrzeby edukacyjne, zaspo-
kojone przez socjaldemokratyczną Szwe-
cję. Tymczasem w Polsce z dobrodziejstw
pedagogiki specjalnej w pełni korzysta-
ją jedynie dzieci, których rodziców na to
stać – klasa średnia i wyższa. Praca tera-
peutyczna z dziećmi o specjalnych po-
trzebach zawsze będzie pracochłonna
– dla człowieka kontakt z innymi ludź-
mi jest warunkiem koniecznym prawi-
dłowego rozwoju psychofizycznego.
Nigdy żaden robot nie przytuli cztero-
letniej dziewczynki i nie sprawi jej radości,
rysując jej Maszę i Niedźwiedzia.

Innymi słowy, to ludzkie potrzeby
wyznaczają kres zasięgu robotyzacji. Nie
należy ich jednak mylić z potrzebami ka-
pitału.

W dyskusji o robotyzacji sprawdza się
maksyma Zofii Nałkowskiej: to ludzie lu-
dziom zgotowali taki los. Nie należy fe-
tyszyzować zmian technologicznych – nie
są one dziełem ani aniołów (jak sądzi
Mark Zuckerberg i jemu podobni), ani
demonów (co wieszczą technopesymiści).
To czy robotyzacja powiększy sferę wol-
ności i dobrobytu, czy będzie służyć
zginaniu ludzkich karków i zniewoleniu
– nie jest jeszcze przesądzone. Jak zwy-
kle, zadecydują o tym walki społeczne
w skali poszczególnych regionów, państw,
składające się na zmagania w skali całe-
go świata. �
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W
iększość ekspertów oce-
nia rozwój technologiczny
jako zdeterminowany i zo-
biektywizowany proces,

w którym można przewidzieć najbliższą
przyszłość. Rzadko kiedy automatyzacja
i robotyzacja pracy są przedmiotem spo-
rów politycznych czy negocjacji między
pracodawcami i związkami zawodowy-
mi. Co najwyżej, niekiedy pracownicy
w danym zakładzie pracy są informo-
wani, że firma zlikwiduje określoną licz-
bę miejsc pracy ze względu na wdroże-
nie nowych technologii. 

Tymczasem decyzje o automatyzacji
i robotyzacji mają charakter stricte po-
lityczny i są wpisane w decyzje środowisk
rządzących odnośnie kierunku rozwoju
gospodarki i uznania określonych sek-
torów za strategiczne. Znaczący wpływ
na automatyzację pracy lub jej brak ma
chociażby wysokość opodatkowania
pracy i kapitału, wysokość płac i stabil-
ności zatrudnienia, ustawodawstwo do-
tyczące inwestycji czy siła związków

zawodowych i ich relacje z pracodaw-
cami.

Rozwój technologiczny ostatnich kil-
kudziesięciu lat pokazuje, że nawet mię-
dzy krajami o zbliżonym poziomie roz-
woju, istnieją olbrzymie różnice odnośnie
kierunków rozwoju technologicznego,
sposobów implantacji nowych techno-
logii, jak też zwiększenia zatrudnienia
w wybranych branżach i spadku zatrud-
nienia w innych. Nie ma żadnej koniecz-
ności wpisanej w rozwój techniki i sposób
wdrażania nowych technologii jest zależ-
ny od czynników politycznych. Nie ist-
nieje więc jedna droga automatyzacji pra-
cy i nie ma konieczności likwidacji miejsc
pracy w jednej branży oraz tworzenia ich
w innych sektorach gospodarki.

Przykładowo za czasów Reagana
rząd wykorzystywał nowinki technolo-
giczne jako broń do zautomatyzowania
pracy w tych segmentach siły roboczej,
gdzie związki zawodowe były najsilniej-
sze. Wdrażanie nowych technologii
w USA służyło więc władzy kapitału nad

pracą i było narzędziem do osłabienia or-
ganizacji związkowych. W tym samym
czasie w Japonii znaczna część wydatków
na nowe technologie służyła poprawie
warunków pracy robotników, w tym za-
chowaniu stabilności zatrudnienia i udo-
skonaleniu narzędzi produkcji bez zmian
w liczbie zatrudnionych. Rozwój tech-
nologiczny służył więc zupełnie innym ce-
lom, choć USA i Japonia były krajami ka-
pitalistycznymi na podobnym etapie
rozwoju technologicznego.

W tym kontekście warto uwzględnić
aspekt polityczny w postępującej auto-
matyzacji pracy i przygotować się na
zmiany tak, aby nie doprowadziły one do
szkodliwych i nieprzewidzianych skut-
ków społecznych. Przykładowo przed-
stawiciele handlu wielkopowierzchnio-
wego przewidują, że w ciągu najbliższych
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Polityka 
automatyzacji
Robotyzacja i automatyzacja pracy prowadzą do
szybkich i daleko idących zmian na rynku pracy.
Eksperci od lat szacują prawdopodobieństwo ro-
botyzacji w poszczególnych zawodach, kreśląc
konkretne scenariusze przemian na rynku pracy.
Przykładowo, większość badaczy przewiduje, że
w ciągu najbliższych lat dojdzie do automatyza-
cji milionów miejsc pracy w handlu, transporcie
i ochronie. Z drugiej strony najprawdopodobniej
będzie rosnąć liczba miejsc pracy w sektorze
opieki, edukacji i służby zdrowia.

Piotr Szumlewicz



lat za względu na procesy automatyzacji
zniknie duża liczba miejsc pracy w bran-
ży. Jeżeli jednak duże koncerny mają
w planach takie działania, to powinny
przedstawić je pracownikom z wyprze-
dzeniem i zasiąść z nimi do negocjacji od-
nośnie zmian w strukturze zatrudnienia.
Brak takich rozmów i planów może
skutkować wykorzystywaniem przez
pracodawców automatyzacji jako stra-
szaka przy negocjacjach płacowych. Po-
dobne wątpliwości można mieć też przy
innych branżach takich jak ochrona czy
gastronomia. W niektórych korpora-
cjach jest możliwe przesunięcie siły ro-
boczej z jednego segmentu zatrudnienia
do innego – na przykład z hipermarke-
tów, w których dojdzie do automatyza-
cji sprzedaży, do segmentu sklepów,
w których klienci cenią sobie obsługę per-

sonalną. W takich sytuacjach potrzeba ne-
gocjacji prowadzonych przez partne-
rów społecznych z dużym wyprzedze-
niem. Istotna jest też tutaj rola władz cen-
tralnych i samorządowych. Mogą one sty-
mulować zatrudnienie w niektórych
branżach poprzez zatrudnienie przez
siebie pracowników (w sektorze opieki,
kultury czy edukacji), ulgi inwestycyjne
tudzież wsparcie dla wybranych grup pra-
cowników (np. osób z niepełnospraw-
nościami).

Niestety jednak we współczesnej
Polsce nie widać żadnego pomysłu od-
nośnie koordynowania rozwoju tech-
nologicznego pod kątem liczby miejsc
pracy i jakości zatrudnienia. Rozwój
technologiczny i sposób jego wdrażania
nie stanowi przedmiotu zainteresowania
partii rządzącej ani opozycji i nie ma żad-

nej wizji strategicznych zmian na rynku
pracy w przeciągu najbliższych lat. Dzie-
je się tak, chociaż wiadomo, że Polska ma
olbrzymie niedobory w służbie zdrowia,
opiece senioralnej czy opiece żłobkowej.
Zatrudnienie setek tysięcy pracowni-
ków w tych branżach mogłoby być sko-
relowane ze stopniową automatyzacją
części najmniej wykwalifikowanych, a za-
razem najbardziej zagrożonych wypad-
kami segmentów rynku pracy. Ale żeby
pójść w tym kierunku, rząd musiałby
się zainteresować automatyzacją pracy
i problemami, które mogą się z nią wią-
zać. A tego zainteresowania nie widać.

�
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Jak określiłby Pan dzisiejszy
kapitalizm, czym różni się on od
tego opisywanego przez Marksa
czy też przez literatów pozytywi-
zmu lub Młodej Polski?

Od czasów Marksa kapitalizm prze-
był kilka okresów swojego rozwoju – od
rozdrobnionego, funkcjonującego lo-
kalnie kapitału i konkurencji z feudalnymi
formami produkcji do lat 70. XIX w.,
przez epokę imperializmu, kiedy poprzez
przemoc kolonizacji kapitalizm zaczął na-
bierać globalnego charakteru, następnie
trzydziestu lat powojennego państwa
dobrobytu i powstania współczesnej kla-
sy średniej, dochodzimy w końcu do cza-
sów współczesnych, czyli demontażu
zabezpieczeń socjalnych, rozrostu kapi-
tału finansowego i wchłonięcia wielu no-
wych sfer życia. Tym, co pozostało obec-
ne na przestrzeni tych 150 lat, jest zdol-
ność kapitału do ekspansji (zarówno
zwiększania zasięgu, jak i wzrostu pro-
duktywności), przemoc towarzysząca
wyzyskowi (dużo bardziej oczywista dla
Marksa czy pozytywistów, dziś niejako
„ukryta”, przeniesiona w odległe nam re-
jony świata albo odbywająca się w nie tak
bezpośredni sposób) i cykliczne kryzysy.
Jeśli zaś chodzi o nowe zjawiska, na pew-
no mamy do czynienia z wchłanianiem
przez kapitał wcześniej niewycenianej
pracy niematerialnej (opiekuńczej, na-
ukowej czy komunikacyjnej), różnymi
formami uelastyczniania relacji zatrud-
nienia i z finansjalizacją, czyli wzrostem
znaczenia sektora finansowego.

Dzisiejszy kapitalizm ma swe
centrum, takie jak kiedyś Wielka
Brytania, a potem Stany Zjednoczo-
ne, czy raczej jest on usieciowiony?

Oczywiście jest w dużym stopniu
usieciowiony, między innymi za sprawą

splatającego globalną gospodarkę sektora
finansowego, nie jest jednak jednorodny.
Globalny wolny rynek równych, nieza-
leżnych podmiotów jest mrzonką – ryn-
ki w kapitalizmie od zawsze funkcjono-
wały w konkretnym kontekście poli-
tycznym i musiały być wytwarzane i za-
bezpieczane politycznie, a nie wyłaniały
się spontanicznie. Na pewno więc nie
chodzi o tego typu usieciowienie. Glo-
balny kapitalizm osadza się na sprzecz-
ności pomiędzy dążeniem do ujednoli-
cenia (w każdym miejscu na świecie ten
sam McDonald’s i Starbucks), a jedno-
cześnie wytwarzaniem różnic – w tym
podtrzymywaniem istnienia taniej siły ro-
boczej. Stąd też mamy wciąż do czynie-
nia z kapitalistycznym centrami i pery-
feriami. Podobnie rzecz ma się w sekto-
rze finansowym; kluczowe są instytucje
czołowych gospodarek, na które wpły-
nąć można niemal wyłącznie poprzez in-
terwencję prawno-polityczną. W tej sie-
ci zależności istnieją więc niewątpliwie
punkty węzłowe, a ona sama jest budo-
wana przez potężne, dążące do mono-
polizacji podmioty.

Można wyróżnić w dzisiejszej
globalnej gospodarce jej wiodący
sektor, sektor, który wytwarza naj-
większą część kapitału światowe-
go?

Sektorem kluczowym w dzisiejszej
gospodarce, a jednocześnie niewytwa-
rzającym wartości w marksowskim sen-
sie, jest wspomniany już sektor finanso-
wy. W poszukiwaniu dodatkowych zy-
sków kapitał sięga do przyszłości, pró-
bując pomnażać nieistniejące jeszcze
przepływy wartości. Motorem napędo-
wym gwałtownego rozwoju rynków fi-
nansowych, a potem globalnego kryzy-
su nie jest chciwość poszczególnych ban-

kierów – finanse są istotne, a obecnie nie-
odzowne dla całego procesu akumulacji
kapitału. Problem polega na tym, że po-
mnażanie pieniądza z pominięciem sfe-
ry produkcji, choć najwygodniejsze, bo
rozgrywające się w abstrakcyjny sposób,
doprowadza kapitalizm do kolejnych
barier, a cierpią na tym, jak zwykle, naj-
gorzej sytuowani.

Czym będzie dla klasy robotni-
czej i klasy średniej automatyzacja
produkcji? Jakie stawia ona wy-
zwania przed biedniejszymi war-
stwami społeczeństwa światowe-
go?

To pierwsze pytanie musi pozostać
otwarte, ponieważ ani rozwój technicz-
ny, ani związane z nim zmiany społecz-
ne nie mają obiektywnego, narzucone-
go z góry charakteru. Stanowią one i za-
wsze stanowiły kwestię polityczną, co po-
kazuje historyk Andreas Malm na przy-
kładzie początków użycia paliw kopal-
nych i silników parowych, które u po-
czątków rewolucji przemysłowej wcale
nie stanowiły tańszego ani efektywniej-
szego źródła energii w procesie produkcji
niż młyny wodne – przyczyną była
znacznie łatwiejsza kontrola nad siłą
roboczą. Postęp techniczny jest więc
w pewnym sensie kształtowany przez lo-
gikę pomnażania kapitału z jednej stro-
ny, a opór społeczny – z drugiej. Klu-
czowa jest więc świadomość, że konse-
kwencje automatyzacji, a także jej forma,
nie są w jedynie w gestii Elonów Mu-
sków tego świata. Robotyzacja mogłaby
w określonym ustroju społecznym uchro-
nić nas od uciążliwej, wyniszczającej pra-
cy, ale w obecnych warunkach bardziej
prawdopodobnym skutkiem jest zwięk-
szona kontrola nad pracownikami
i chroniczne bezrobocie. Jeśli uznamy, że

Końca kapitalizmu 
jeszcze nie widać
Z Tomaszem Płomińskim, filozofem, tłumaczem
i redaktorem „Praktyki teoretycznej” rozmawia
Wojciech Łobodziński.



nie istnieje jedna, konieczna droga roz-
woju, możemy zastanowić się nad moż-
liwymi wariantami. Peter Frase w Czte-
rech przyszłościach rozważa wizje świa-
ta po kapitalizmie: dwa decydujące
czynniki to kwestia dostępności zasobów
(taniej, odnawialnej energii umożliwia-
jącej masową zautomatyzowaną pro-
dukcję) oraz porządku społecznego (spo-
łeczeństwo egalitarne, w którym każdy
korzysta z wytwarzanego bogactwa albo
hierarchiczne, z elitami dominującymi
nad masami). Nieograniczona produk-
cja może według niego prowadzić albo
do świata dostatku i równości, w którym
praca służyłaby przede wszystkim roz-
wojowi zdolności każdego człowieka,
przy ogólnym stosunkowym dobrobycie
materialnym, albo też, w wersji hierar-
chicznej, do „rentyzmu”, w którym naj-
bogatsi są w wyłącznym posiadaniu
własności intelektualnej i środków pro-
dukcji, przez co cała reszta społeczeństwa
musi zmagać się z generowanym przez
automatyzację bezrobociem i rosnącymi
nierównościami. Końca kapitalizmu,
mimo targających nim kryzysów, jeszcze
nie widać, ale te dwie jaskrawe wizje po-
kazują, że skutki automatyzacji zależą od
tego, co zmieni – albo nie zmieni się
– w kwestiach polityczno-społecznych.

Jak mogą na nią zareagować
związki zawodowe? Czy w zauto-
matyzowanej gospodarce będzie
dla nich miejsce?

Zmiany zachodzące we współczesnej
gospodarce działają na niekorzyść tra-
dycyjnej klasy robotniczej, a także ogól-
niej – wspólnoty ludzi pracy. Doraźnymi
celami na pewno pozostaje zabezpiecze-
nie wywalczonych przywilejów i sprze-
ciw wobec prekaryzacji zatrudnienia.
Szersza perspektywa wymagałaby jednak
rozwijania organizacji włączających ludzi
rozproszonych, a nie skupionych w po-
jedynczych zakładach, pozostających
w danej pracy przez ograniczony czas,
a także migrantów. Takie warunki wydaje
się bowiem stwarzać dzisiejsza dynami-
ka rozwoju kapitalizmu.

Co mogą zrobić partie lewico-
we, które kierowałyby się ideą
egalitaryzmu czy państwa dobro-
bytu? Jakie powinny mieć one po-
stulaty w związku z robotyzacją?

Rozwiązaniem politycznym, które
prawdopodobnie najbardziej kojarzy
się z tą kwestią, jest bezwarunkowy do-
chód podstawowy, czyli określona kwo-
ta wypłacana co miesiąc każdemu oby-
watelowi i obywatelce. Może ono wy-
chodzić ze słusznego wniosku, że wy-
pracowane bogactwo jest efektem funk-
cjonowania społeczeństwa jako całości,
a zatem uzasadniona jest jego dystrybu-
cja. Zastanawiający jest jednak fakt, że
znajduje on wielu zwolenników wśród
technokratycznych baronów z Doliny
Krzemowej oraz zatwardziałych liberta-
rian, może bowiem stanowić broń w służ-

bie demontażu resztek państwa dobro-
bytu. Symboliczny dochód podstawowy
miałby zastąpić cały szereg świadczeń
– zasiłki, emerytury, ale też na przykład
bezpłatną służbę zdrowia. Niezależnie od
oceny tego instrumentu, cele partii le-
wicowych pozostają te same – równo-
ściowa dystrybucja bogactwa i realna de-
mokratyzacja. Robotyzacja zaś może,
przez dalszą koncentrację kapitału, przy-
spieszyć i wzmocnić przeciwne temu
tendencje związane z rozwojem kapita-
listycznym jako takim – wzrost nierów-
ności i systemowe wykluczanie.

Jak prędko będzie postępował
proces automatyzacji? Czy już wi-
dać jego początkowe efekty?

Proces automatyzacji postępuje od
początków przemysłowego kapitalizmu.
Karol Marks obserwował w połowie XIX
wieku, w jaki sposób człowiek zostaje
wcielony w fabryczną machinerię – to
właśnie stanowiło jeden z aspektów alie-
nacji robotnika. Dzisiejsze, a także pro-
gnozowane tempo zmian, nie jest rady-
kalnie różne od poprzednich epok. Wid-
mo sztucznej inteligencji przewyższającej
człowieka też pozostaje bardzo odległe.
Póki co algorytmy uczenia maszynowe-
go są w stanie wykonywać jedynie poje-
dyncze, ściśle określone zadania. Niektóre
zawody są zagrożone pełną automaty-
zacją, póki co jednak nie możemy zapo-
minać o milionach ludzi wykonujących
podstawowe prace usługowe czy pro-
dukcyjne. �
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W
ojna to jeden z czterech bi-
blijnych jeźdźców Apoka-
lipsy. Towarzyszą jej nie-
odrodnie, o czym warto

pamiętać, pozostali jeźdźcy: Zaraza,
Głód i Śmierć. Mordowanie innych lu-
dzi na skalę masową byłoby niemożliwe
bez udziału oddanej swej pracy rzeszy
uczonych – ich aktywność uczyniła woj-
nę procesem z gruntu przemysłowo-
technologicznym.

Historia naznaczona krwią
Charles Babbage (1791–1871), uzna-

wany za patriarchę w dziejach kompu-
terów, a nawet „świętego patrona no-
woczesnego komputera”, sądził, że jego
wynalazek maszyny różnicowej pomoże
w dziedzinie balistyki i nawigacji, zaś
głównym celem jego „uniwersalnej ma-
szyny analitycznej” (zaprojektowanej

przez niego, lecz nigdy nie zbudowanej)
była pomoc Marynarce Wojennej – stwo-
rzenie bezbłędnych matematycznie tablic
żeglarskich.

Druga wojna światowa stanowiła
przełom w wojskowym rozwoju kom-
putera, magazyn Electronics w 1980 r.
doszedł do wniosku, iż badania nad
zbrojeniami były katalizatorem wypro-
dukowania elektronicznego komputera
cyfrowego. Tranzystor i komputer elek-
troniczny stanowią produkty uboczne taj-
nych badań wojennych z lat 1940–1945.
Jak zauważa David F. Noble w Forces of
Production: A Social History of Industrial
Automation, związany z wojną rozwój
elektroniki, serwomechanizmy i kom-
putery zbiegły się w epoce powojennej
w nową i potężną technologię oraz teo-
rię kontroli; ważniejsze było, że uczeni
i inżynierowie wskazali nowy sposób my-

ślenia niż dostarczenie automatycznych
urządzeń.

Jak ujmuje to Richard Barbrook
w książce Przyszłości wyobrażone. Od
myślącej maszyny do globalnej wioski:
„Podobnie jak reaktory i rakiety, także
komputer stanowił progeniturę zimnej
wojny. Przez dwadzieścia lat armia Sta-
nów Zjednoczonych ingerowała w każ-
dy etap jego rozwoju. ENIAC – pierwszy
szeroko znany symbol amerykańskiej
epoki komputerowej – był maszyną słu-
żącą poprawianiu dokładności dział ar-
tyleryjskich i obliczaniu mocy bomb
atomowych. Gdy IBM w późnych latach
40 zaczął produkować mainframe’y,
skupił się przede wszystkim na pozyski-
waniu kontraktów od wojska. Zdoby-
wanie pieniędzy na kosztowne badania
wymagało udziału w zimnowojennym
wyścigu zbrojeń. W 1952 r. związki

Urodzeni mordercy.
Robotyzacja 

i komputeryzacja
wojny

Jak dotąd postęp technologiczny służy bardziej zabijaniu 
innych ludzi, a nie ułatwianiu ich życia. Wojsko to czołowy 

beneficjent robotyzacji i komputeryzacji.

Sławomir Czapnik



między IBM a amerykańską armią zyskały
swój symbol: nowy komputer typu 701
przyjął patriotyczną nazwę Kalkulator
Obronny. Przydomek ten był trafny; w
owym czasie jedynie wojsko i przedsię-
biorstwa z branży zbrojeniowej kupowały
mainframe’y od IBM”.

Komputery, czytamy w książce Rod-
neya Jamesa Gibletts, Sublime Com-
munication Technologies, odegrały klu-
czową rolę w wojnie wietnamskiej
i wszelkich późniejszych wojnach. Kom-
putery stworzyły podstawę i uzasadnie-
nie większości ponowoczesnych doktryn
wojennych, polityk i broni, zarówno
w sposób materialny, jak i metaforyczny.
Gęstość ostępów leśnych i maziste bagna
Wietnamu (Dolina Mekongu), nie wspo-
minając o wiecznym problemie widzenia
w nocy i „nieuchwytności wroga”, jak
ujął to generał Westmoreland, stworzy-
ły problemy inwigilacji, których roz-

wiązania szukano w czujnikach elektro-
nicznych i technologii informacyjnej.
Okazało się, że wroga trzeba zlokalizo-
wać nie tylko w przestrzeni, lecz w okre-
ślonym czasie.

Z kolei Alan D. Campen określił
pierwszą wojnę w Zatoce Perskiej (1991)
mianem wojny informacyjnej, przeko-
nując, iż w trakcie działań zbrojnych „jed-
na uncja krzemu w komputerze mogła
mieć wywrzeć większy skutek niż tona zu-
bożonego uranu”. Przypomnijmy, iż
– ocierające się o zbrodnię wojenną – uży-
cie przez siły zbrojne Stanów Zjedno-
czonych pocisków ze zubożonym uranem
szkodziło też samym amerykańskim żoł-
nierzom.

Sytuacja dziś i jutro
Niewidzialna ręka rynku, pisze apo-

logeta globalizacji Thomas L. Friedman,
jest ściśle zależna od niewidzialnej pięści.
Innymi słowy, McDonald’s mógł tak
pomyślnie rozwijać się dzięki McDon-
nelowi Douglasowi, konstruktorowi my-
śliwca F-15. Jego zdaniem, niewidzialną
pięścią, która umożliwia rozkwit tech-
nologiom z Doliny Krzemowej, są ame-
rykańska armia, siły powietrzne i piechota
morska.

Opinię o technologicznej dominacji
sił zbrojnych USA podziela również teo-
retyk społeczeństwa sieci, Manuel Ca-
stells. Wyjaśnia on, że Stany Zjednoczo-
ne, podobnie jak sprzymierzony z nimi
Izrael, to jedyne kraje zdolne do pro-
wadzenia wojen błyskawicznych (in-
stant wars), które są krótkie, nie angażują
zwykłych obywateli i są czyste, czyli
utrzymują zniszczenia (także wroga)
w rozsądnych granicach.

Dodajmy, iż ciągnące się latami woj-
ny i okupacje Iraku i Afganistanu, sfal-
syfikowały pogląd Castellsa: nie on
pierwszy pomylił racje technologiczne
z racjami politycznymi. Rację miał Carl
von Clausewitz, że wojna to polityka pro-
wadzona innymi środkami – interwencja
afgańska USA, najdłuższa wojna w dzie-
jach tego kraju, pokazuje granice miaż-
dżącej przewagi technologicznej, to prze-
jaw wojny jako braku (rozsądnej) polityki.
Jak wiadomo nie od dziś, pycha kroczy
przed upadkiem.

Tym, co jest zapewne najbardziej
sexy w przemyśle zbrojeniowym, są bez-
załogowce – roboty powietrzne, na-
ziemne, nawodne i podwodne. Spekuluje
się, że w przyszłości zdominują one pole
walki, ograniczając straty ludzkie po
własnej stronie i dokonując operacji
precyzyjnych, jak to niekiedy się mawia
– chirurgicznych. Drony są szeroko uży-
wane przez Amerykanów w ramach

wojny z terrorem w kampanii zabójstw
pozasądowych, toczonej m.in. w Paki-
stanie.

Bardzo często zwolennicy przemysłu
zbrojeniowego powołują się na fakt ge-
nerowanych przezeń miejsc pracy – i to
dobrych miejsc pracy. Badacze z Uni-
wersytetu Massachusetts-Amherst zbadali
wpływ na gospodarkę wydatkowania mi-
liarda dolarów – na cele wojskowe, cy-
wilne (zwłaszcza energię odnawialną,
opiekę medyczną i edukację), a ta zwięk-
szyłaby konsumpcję. Wydatki cywilne za-
pewniają większą od wojskowych liczbę
miejsc pracy, zarówno nisko- (poniżej
32 tysięcy dolarów rocznie), średnio-
(między 32 a 64 tysiącami dolarów
rocznie), jak i wysokopłatnych (ponad
64 tysiące dolarów rocznie). Szacuje się,
że miliard dolarów przeznaczonych na
wojsko zapewnia 11,2 tysiąca miejsc
pracy, cięcia podatków w wysokości mi-
liarda przynoszą 15,1 tysiąca miejsc pra-
cy, wydatki na tak zwaną zieloną go-
spodarkę 16,8 tysiąca miejsc pracy, na
opiekę zdrowotną – 17,2 tysiąca, zaś na
edukację – 26,7 tysiąca. Innymi słowy, za
te same pieniądze można wykreować od
50 do 140 procent więcej miejsc pracy.

I przekują miecze 
na lemiesze

Historia robotyzacji i komputeryza-
cji to dzieje masowego mordowania lu-
dzi, permanentnej rzezi, która miała za-
pewnić danemu państwu należną mu
– w mniemaniu jego władz, a niekiedy
i społeczeństw – pozycję na arenie mię-
dzynarodowej. Handel coraz bardziej
technologicznie zaawansowaną bronią to
jeden z najbardziej lukratywnych bizne-
sów na Ziemi. Wedle Stockholm Inter-
national Peace Research Institute (SIPRI),
globalne wydatki na zbrojenia w 2018 r.
sięgnęły 1822 miliardów dolarów (wzrost
rok do roku 2,7 procent). Za niewielki
ułamek tej kwoty można by wyżywić
wszystkich ludzi na świecie.

Konflikty zbrojne to okno wysta-
wowe przemysłu zbrojeniowego – abs-
trahując od największego eksportera
broni na świecie, Stanów Zjednoczonych,
doskonałym przykładem tego od lat jest
Izrael, a ostatnio Rosja. Już w 2016 r. ro-
syjscy eksperci szacowali, że interwencja
militarna w Syrii zapewni Rosji co naj-
mniej 7 miliardów dolarów w kontrak-
tach zbrojeniowych.

Każdy, kto choć trochę interesuje się
technologią wojskową, musi przyznać, że
często wręcz zapiera ona dech. Czas za-
brać te zabawki generałom i politykom
oraz przekierować strumień energii uczo-
nych na cele pokojowe. �
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U
stalmy najpierw o jakim pro-
blemie mówimy. Nasze rozu-
mienie automatyzacji pracy
zmieniło się najpierw wraz ze

wzrostem znaczenia pracy umysłowej,
kreatywnej – zdawałoby się odpornej na
automatyzację ze strony surowych ra-
mion robota – a w ostatnich latach roz-
wojem specjalistycznego oraz wszech-
stronnego oprogramowania. Sztuczna
inteligencja (AI) jest ostatnim takim wy-

Kto powinien obawiać się 
automatyzacji?

„Milcz i wykonuj swoją pracę, bo na twoje miej-
sce mam już 10 robotów” – zdają się głosić 
medialne nagłówki, bezustannie przypominając
o nadchodzącym zagrożeniu bezrobociem tech-
nologicznym. Elementem tego przekazu jest 
z pewnością szukanie sensacji (i nabijanie 
wyświetleń), innym zaś dyscyplinowanie praco
wników. Warto wiedzieć jednak, co naprawdę
przyniesie automatyzacja pracy, i co to znaczy
dla przyszłości zatrudnienia.

Jan J. Zygmuntowski



nalazkiem – algorytmy symulujące pro-
ces uczenia się przez organizm biolo-
giczny (np. człowieka) dzięki odpo-
wiednio dużej liczbie danych są w stanie
przeskoczyć nasze możliwości poznaw-
cze i decyzyjne.

Jeszcze w 1960 r. w samym sercu
przemysłowego kapitalizmu, Stanach
Zjednoczonych, roboty przemysłowe
były eksperymentalnym pomysłem kilku
firm stawiających na przełomowe roz-
wiązania dla fabryk. Dziś dawno opuściły
ich mury – rozumiane szeroko zauto-
matyzowane maszyny i systemy kom-
puterowe weszły do klimatyzowanych
biurowców, zastąpiły kasjerów w skle-
pach, asystują podczas pracy strażaków,
a nawet sterują niekiedy transportem.
Mówiąc „automatyzacja pracy” nie-
uchronnie poruszamy oba zjawiska, choć
realnie mówimy o odmiennych przecież
– automatyzacji pracy fizycznej oraz ko-
gnitywnej (informacyjnej).

Chciałbym zachęcić wobec tego do
przemyślenia kilku spostrzeżeń, które
skierują światło na inne niż zazwyczaj
strony straszącego widma automatyzacji.

Automatyzacja nie ominie 
biurowej klasy średniej

Świetnie oddają to słowa Johna Cry-
ana, dyrektora generalnego Deutsche
Banku, który podczas ubiegłorocznej
konferencji branżowej we Frankfurcie za-
powiedział masowe zwolnienia, szcze-
gólnie osób w jego opinii „pracujących
jak liczydła”, na stanowiskach księgowych
i rachunkowych. „Nie potrzebujemy tak
wielu ludzi. W naszych bankach zatrud-
niamy osoby, które zachowują się jak ro-
boty, wykonując mechanicznie polece-
nia”.

Takie stwierdzenie może wydawać się
kontrintuicyjne – w końcu na początku
września to nie warszawski Mordor, ale
Volkswagen ogłosił dwukrotne zwięk-
szenie poziomu zautomatyzowania pro-
dukcji karoserii dzięki 2 mld zł inwesty-
cji w wielkopolskiej fabryce. Przeciętny
wskaźnik robotyzacji w Polsce (36 urzą-
dzeń na 10 tys. pracowników) wciąż jest
poniżej europejskiej średniej (108 urzą-
dzeń) czy światowych liderów (710
w Korei Płd., 322 w Niemczech czy 308
w Japonii). Myśląc dziś jednak o auto-
matyzacji pracy, w coraz większym stop-
niu spodziewamy się nie tylko większe-
go nasycenia przemysłowymi robotami,
ale instalacji systemów algorytmicznego
podejmowania decyzji i AI. Nie bez
znaczenia jest fakt, że sektor usługowy za-
trudnia dziś w Polsce niemal 60% pra-
cowników, z czego ponad połowa to wy-
soko wykwalifikowani specjaliści (choć

niekoniecznie wysoko opłacani!). Two-
rzą oni już większą część rynku pracy,
a zarazem wiele z zawodów wykonuje
czynności rutynowe lub z niskim wkła-
dem oryginalnej myśli ludzkiej.

Tak jak inne produkty cyfrowe
(oprogramowanie ICT), koszty replika-
cji algorytmu są znikome, a presja pła-
cowa ze strony biurowych pracowników
to zdecydowanie czynnik motywujący
przedsiębiorców do inwestycji w auto-
matyzację. Adopcja AI będzie zmianą
mniej widoczną niż uruchomienie zauto-
matyzowanych kas w sklepach, ale jej
skutki mogą być dużo bardziej daleko-
siężne.

Zwiastuny tej automatyzacji już nad-
chodzą. Jedna z polskich kancelarii ogło-
siła, że przegrywa w rywalizacji na ob-
sługę zagranicznych kontrahentów, gdyż
brytyjskie firmy oferują stawki nawet
40% niższe. Automatyzacja pracy biu-
rowej (prawnego back-office) umożliwia
konkurencyjne stawki, nawet przy róż-
nicy kursowej funta i złotówki. Oczy-
wiście, człowiek pozostaje w procesie wy-
twarzania usługi, ale jego rola kurczy się
do brania odpowiedzialności za finalny
wynik, czyli obsługę i nanoszenie po-
prawek na działania algorytmu.

Pracy nie zabraknie, jeśli 
tak politycznie postanowimy

Podczas otwarcia przestrzeni eduka-
cji technologicznej niedawno usłyszałem
hasło: „10% ludzi pracuje w zawodach
przyszłości, praca 70% ulegnie zmianie
przez zastosowanie innowacji, a 20% bę-
dzie musiało całkowicie zmienić pracę”.
To liczby zbliżone do najbardziej wiary-
godnych, czyli estymacji OECD, które
wskazują, że 19,8% miejsc pracy w Pol-
sce jest zagrożona automatyzacją (śred-
nia OECD to 14%) – przy nieokreślonym
horyzoncie czasowym, ale dostępnej
dziś technologii. 

Taka wizja jest daleka od strasznej.
Nikomu nie grozi dożywotnie bezrobo-
cie, a związki zawodowe nie muszą skła-
dać broni w imię „zachowania miejsc pra-
cy”. Znaczy to tylko, że 20% z nas uwol-
nimy od powtarzalnej, niewdzięcznej
harówki, a i to stanie się zapewne w toku
gradualnych inwestycji w różnych bran-
żach. Przed nami pozostaje refleksja,
jaką pracę chcemy jako społeczeństwo za-
oferować zwalnianym – w ramach firmy,
w toku jej unowocześnienia i ekspansji?
Lub w ramach potrzeb społecznych,
wykorzystując podatki od nowych zy-
sków z większej efektywności? Przy
obecnych negatywnych trendach demo-
graficznych w Polsce włączenie 1,5 mln
Ukraińców i Ukrainek do naszej gospo-

darki nie było właściwie żadnym pro-
blemem; trudno wyobrazić sobie, żeby
wobec braków kadrowych w sektorze pu-
blicznym (opieka pielęgniarska to szcze-
gólnie dramatyczny przykład) realnie
groziło bezrobocie.

Problemem zatem, na co wskazywa-
li ekonomiści tacy jak Dani Rodrik czy Jo-
seph Stiglitz, jest raczej ekonomia poli-
tyczna podziału dochodu narodowego.
W korzystnym okresie powojennego
ładu, mimo rosnącej liczb robotów prze-
mysłowych, zatrudnienie w USA i Eu-
ropie w przemyśle stale rosło. Również
powszechna adopcja bankomatów nie
zredukowała zatrudnienia pracowników
banku, a jedynie przesunęła ich na role
bardziej doradcze wobec klienta. Pokry-
zysowe fale bezrobocia niewiele przecież
miały wspólnego z automatyzacją, ale
znacznie więcej z uspołecznieniem strat
spekulantów finansowych.

Plany tworzenia nowej 
pracy leżą już na stole

Programy zasiłkowe to dobry po-
czątek, ale nie mogą wystarczyć. Ko-
rzystną dla pracowników trwałość kon-
sumpcji wewnętrznej gwarantują mniej-
sze nierówności majątkowe i dochodo-
we, a sprawne usługi publiczne i insty-
tucje rynku pracy pozwalają na do- i re-
kwalifikowanie do nowych zadań. Te cele
można osiągnąć na wiele sposobów,
choćby realnie progresywnym systemem
podatkowym, celowymi emisjami obli-
gacji czy strategią finansowania ban-
ków rozwoju. Jest to jednak kwestia po-
litycznej decyzji, czy nowe składki od płac
trafią do funduszy giełdowych, czy na
wdrażanie life-long learning.

W takim kontekście wracają do eko-
nomicznego głównego nurtu propozycje
gwarancji zatrudnienia (GZ). Chociaż
koncept może kojarzyć się z niewydol-
nościami minionego ustroju, jak zawsze
pies pogrzebany jest w szczegółach. Pro-
pozycje m.in. Pavliny Tchernevy, Ste-
phanie Kelton i L. Randalla Wraya po-
wołania federalnego programu w USA
dla obecnych 17,4 mln bezrobotnych lub
dorywczo pracujących Amerykanów łą-
czą ambitnie 3 różne cele. To antycy-
kliczna polityka stabilizacyjna (w okresie
kryzysu rząd zwiększa zatrudnienie,
przeciwdziałając trendowi spadku ko-
niunktury), podnoszenia „rynkowej pen-
sji minimalnej” oraz tworzenia miejsc pra-
cy odpowiadających na wyzwania so-
cjoekonomiczne, np. zmiany klimatu.
Gwarantowane przez art. 65 Konstytu-
cji RP pełne zatrudnienie nie stoi
w sprzeczności z zautomatyzowaną przy-
szłością. �
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Rynek: słowo-klucz
Wiele można napisać o tym, jak do-

stosowanie się do tak zwanego procesu
bolońskiego wpłynęło negatywnie na
jakość edukacji wyższej w Polsce. Nie-
liczne kierunki – takie jak choćby psy-
chologia czy prawo – obroniły swój sta-
tus jednolitych studiów magisterskich. Co
do zasady poszatkowanie studiów na trzy-
letnie studia licencjackie i dwuletnie
uzupełniające studia magisterskie, obce
polskiej tradycji akademickiej, obniża ja-
kość kształcenia, wymuszając – w teorii
przynajmniej – traktowanie studiów
pierwszego stopnia jako studiów „za-
wodowych”.

Wdrożenie systemu dwustopniowe-
go i punktów ECTS czyniono pod po-
zorem ułatwienia studiowania na różnych
uczelniach i w różnych krajach, lecz na-
wet nie podjęto próby uzyskania takie-
go rezultatu mniej biurokratycznymi
metodami. Nie tajono, iż proces boloń-
ski ma być metodą wykreowania edu-
kacyjnego klonu wspólnego rynku – Eu-
ropejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyż-
szego (European Higher Education Area).

Kategoria rynku jest kluczowa. Rynek
to miejsce wymiany między kupującym
i sprzedającym towar lub usługę. Towar,
co wiemy z klasycznej ekonomii poli-
tycznej, jest czymś stworzonym, wyro-
słym, produkowanym bądź fabrykowa-
nym dla wymiany rynkowej. Utowaro-
wienie edukacji wyższej odnosi się zatem
do świadomego przekształcenia procesu
edukacyjnego w formę towaru, żeby
dokonać komercyjnej transakcji.

W szponach 
utowarowienia

Poniżej rekonstruuje się błyskotliwą
analizę kanadyjskiego historyka Davida
F. Noble’a, zatytułowaną Technology
and the Commodification of Higher
Education.

Utowarowienie edukacji wymaga
przerwania fundamentalnego procesu
edukacyjnego oraz dezintegracji i desty-
lacji doświadczenia edukacyjnego w od-
dzielne i ostatecznie sprzedawalne rzeczy
lub pakiety rzeczy. Nie powinno nas
zwieść istnienie publicznych (w Polsce)
czy też należących do jednostek niena-
stawionych na zysk (kraje anglosaskie)
szkół wyższych. Kupno usług edukacyj-
nych przez państwo niewiele zmienia
w samym procesie utowarowienia.

Po pierwsze, następuje odwrócenie
uwagi od doświadczenia osób zaanga-
żowanych w proces edukacyjny i sku-
pienie ich na produkowaniu różnych
„materiałów kursowych” – sylabusów,
wykładów, prezentacji i egzaminów (tak
zwany content). Każdy, kto zna akademię,
wie, że te wspólne narzędzia instruowa-
nia w nikłej mierze oddają to, co na-
prawdę zachodzi podczas edukacji. Dają
złudzenie porządku i przewidywalności
tego, co w najlepszym razie jest procesem
raczej spontanicznym i niezdetermino-
wanym. 

Po drugie, wytworzone fragmenty są
usuwane z ich oryginalnego kontekstu,
procesu edukacyjnego w sobie, od ich
producentów, nauczycieli, przybierając
postać kursów, istniejących niezależnie,

i oddzielenie od tych, którzy je stworzyli
i nadali im treść. Być może jest to naj-
bardziej krytyczny krok ku tworzeniu to-
waru. Alienacja własności i kontroli nad
materiałami do kursów (przez przenie-
sienie praw autorskich) ma kluczowe zna-
czenie. Jakby ujął to David Harvey,
mamy tu do czynienia z akumulacją
przez wywłaszczenie.

Po trzecie, zebrane „kursy” są wy-
mieniane na zysk na rynku, są wycenia-
ne przez ich „właścicieli”, którzy nie mu-
szą mieć żadnego związku z ich orygi-
nalnymi twórcami i uczestnikami procesu
edukacyjnego. Celem edukacji staje się nie
samowiedza, lecz zarabianie pieniędzy.
Nauczyciele stają się wytwórcami i do-
starczycielami towarów, przedmiotem
reżimu produkcji towarowej znanym
w każdym przemyśle, a studenci stają się
konsumentami kolejnych towarów. Zwią-
zek pomiędzy nauczycielem i studentem
jest ustanowiony w wyalienowany przez
rynek sposób.

Utowarowione szkolnictwo wyższe
raczej trenuje niż edukuje młodych ludzi.
Trening angażuje wyłącznie umysł jed-
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Robota dla robota. 
O polskiej akademii
Człowiek uczy się całe życie, a i tak głupi
umiera. To zdanie zdaje się coraz bardziej paso-
wać do akademików w epoce neoliberalnego ka-
pitalizmu, który wciąż próbuje podważyć wiedzę
i umiejętności wysoko wykwalifikowanych pra-
cowników umysłowych szkół wyższych.

Sławomir Czapnik
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nostki, definiując wiedzę jako zespół
umiejętności lub zbiór informacji goto-
wych do użycia, operacjonalizacji. Edu-
kacja jest jego przeciwieństwem: zakła-
da nie oddzielenie, lecz zespolenie wie-
dzy i jaźni, czyli samowiedzę, wyklucza
też postrzeganie innych ludzi jako środ-
ków do osiągnięcia celu. Wiedza i oso-
ba wiedząca są po prostu nieodłączne.
Edukacja, w odróżnieniu od treningu, jest
procesem, który musi zawierać inter-
personalny – a nie tylko interaktywny
– stosunek pomiędzy ludźmi, studentem
i nauczycielem (oraz pomiędzy studen-
tami), których celem jest jednostkowa
i kolektywna samowiedza.

Polskie roboty 
akademickie

Wedle Thomasa Hobbesa, życie czło-
wieka w stanie natury jest pełne lęku, nie-
bezpieczeństw i zwierzęco ponure. My-
śliciel ów przepowiedział w ten sposób
los wykładowców na wielu polskich
uczelniach, zwłaszcza prywatnych i uczel-
ni publicznych w mniejszych miejsco-
wościach. Dialektyka ich życia zawodo-

wego sprowadza się do strachu przed
utratą pracy pomieszanego ze strachem
przed jej nadmiarem.

Niekiedy do końca drugiej połowy
września nie wiadomo, jakie kierunki
i w jakiej obsadzie studenckiej ruszą.
Z tego względu ponurym standardem
polskiej akademii jest, że wykładowcy do-
wiadują się o tym, że prowadzą nowy
przedmiot na parę tygodni – a często na-
wet dni – przed rozpoczęciem zajęć.
W tych warunkach rzetelne przygoto-
wanie się do prowadzonych zajęć jest
skrajnie trudne, a czasem niemożliwe.
Większość jednak, nieraz potężnym wy-
siłkiem i kosztem własnego zdrowia i nie-
zwykłych stresów, daje sobie z tym – raz
lepiej, raz gorzej – radę. Gwoli ścisłości,
ogromna fluktuacja w sferze prowadzo-
nych zajęć nie dotyczy kasty, grupy trzy-
mającej władzę, która przez lata prowa-
dzi te same przedmioty.

Deforma ministra Jarosława Gowi-
na to kolejny cios w status zawodu aka-
demika, zwłaszcza z dziedziny humani-
styki i nauk społecznych. Teraz każdy pra-
cownik naukowy będzie musiał, niczym

poseł, co cztery lata wykazywać się swo-
imi osiągnięciami. I za każdym razem,
wszelkie, choćby największe osiągnięcia
w poprzednim okresie poddanym ocenie,
równe są zeru.

Co więcej, w ramach swoistej depo-
lonizacji rodzimej akademii, w wykazie
czasopism punktowanych Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, polskie
czasopisma co do zasady mają przyzna-
ną minimalną liczbę punktów. Pieniędzy
na tłumaczenia i tak zwany proof reading
tekstów w ustawie Gowina nie zagwa-
rantowano. Tym bardziej nie ma ich na
kosztowne i wielomiesięczne kursy kształ-
cące w pisaniu dla zagranicznych czaso-
pism naukowych, choć – prawdę mówiąc
– nie bardzo wiadomo, kto i za ile miał-
by takie kursy prowadzić.

Po latach rządów PO i PiS doszło do
tego, że wzorem akademika w Polsce jest
bezmyślny robot, posłusznie wykonują-
cy wszelkie polecenia – PiS-owska Kon-
stytucja dla Nauki czyni rektora panem
życia i śmierci kariery naukowej wykła-
dowców – i traktujący wykłady jako zło
konieczne. �
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Radykalne Centrum

Od początku lat 90. mamy do czynienia z procesem redefinicji politycz-
nego centrum. Formacje, które okupują tę przestrzeń, nigdy nie były 
bardziej radykalne. A o to, kto jest w centrum, bije się dzisiaj Platforma
Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość. Obie nie mają z umiarem i zdro-
wym rozsądkiem wiele wspólnego.

CO NAS CZEKA PO WYBORACH?



CO NAS CZEKA PO WYBORACH?

C
zy przez ostatnie 30 lat rządzili
nami radykałowie? Profesor
Małgorzata Jacyno przekonu-
je, że symbolem polskiego ma-

instreamu politycznego jest Janusz Kor-
win-Mikke. W pierwszym odruchu bu-
dzi to sprzeciw. Ten szaleniec miałby być
wyznacznikiem głównego politycznego
nurtu? Jeśli jednak posłuchamy Korwi-
na-Mikkego uważniej, okaże się, że jego
słowa powtarzali przez ostatnie trzy de-
kady politycy właściwie wszystkich par-
tii. Państwo to zło, które kradnie nasze
pieniądze. Egoizm i chciwość to cnota.
Wolny rynek załatwi wszystkie nasze bo-
lączki. Ta neoliberalna mantra była nie-
oficjalnym programem niemal wszystkich
rządów po 1989 r. nie tylko w Polsce, ale
w wielu krajach Zachodu. 

Lata 90. były dziwnym czasem w hi-
storii polityki. Pojawiły się wówczas na
scenie formacje polityczne, które mimo
deklarowanych różnic w poglądach i pro-
gramach, będąc u władzy robiły do-
kładnie to samo, co poprzednicy. Pierw-
szym zaskoczeniem była prezydentura
Billa Clintona w Stanach Zjednoczonych.
Demokrata kontynuował politykę Re-
agana i Busha. Zniósł ograniczenia na-
łożone na banki inwestycyjne po Wielkim
Kryzysie, co dekadę później doprowa-
dziło do bańki na rynku nieruchomości
i ogólnoświatowej recesji. Na początku
prezydentury drastycznie zaostrzył poli-
tykę karną, która przede wszystkim do-
tknęła mniejszości. Okazał się również
jednym z największych zwolenników
wolnego handlu. To za jego prezydentury
powstała NAFTA czyli strefa wolnego
handlu, która połączyła Meksyk, Kana-
dę i USA. Umowa doprowadziła do
gwałtownej dezindustralizacji tradycyjnie
robotniczych części Stanów Zjednoczo-
nych. Podobnie było na kontynencie. Par-
tia Pracy za rządów Tony Blaira stała się
partią reprezentującą interesy przedsię-
biorców. Na jego rządach cieniem kładzie
się wsparcie Stanów Zjednoczonych dla
wojny w Iraku wypowiedzianej dzięki
spreparowanym dowodom. Doprowa-
dziła ona do destabilizacji całego regio-
nu i wedle bardzo ostrożnych szacunków
pół miliona ofiar śmiertelnych. W Niem-
czech socjaldemokrata Gerhard Schroder
przeprowadził szereg neoliberalnych re-
form polegających m.in. na deregulacji
rynku pracy i ograniczeniu pomocy spo-
łecznej. Niemcy po wybuchu kryzysu
w 2008 r. narzuciły politykę oszczędno-
ści całej Europie, która doprowadziła do

stagnacji gospodarczej i ogromnego bez-
robocia na południu kontynentu. 

W Polsce nie tylko rządy z Leszkiem
Balcerowiczem na pokładzie realizowa-
ły radykalny program wolnorynkowy.
Rządy SLD-PSL rozpoczęły w 1996 r.
proces prywatyzacji emerytur i powsta-
nia OFE. Rząd Leszka Millera obniżył po-
datki firmom, wprowadził liniowy CIT.
Doprowadziło to do powstania w Polsce
degresywnej skali podatkowej, w której
bogaci płacą znacznie niższe podatki
niż klasa średnia i najubożsi. Minister
w rządzie SLD, Barbara Blida najpierw
przeforsowała ustawę, która umożli-
wiała wyrzucanie ludzi na bruk, a na-
stępnie została członkinią rady nadzor-
czej jednego z największych polskich de-
weloperów. Rząd SLD-PSL na dokładkę
zlikwidował właściwie jakiekolwiek pla-
nowanie przestrzenne w 2003 r., za-
mieniając Polskę w eldorado dla dewe-
loperów i przestrzenny śmietnik. 

Identyczną politykę realizowała dru-
ga strona sporu. Zawsze mogliśmy usły-
szeć, że państwowe spółki należy spry-
watyzować, podatki dla bogatych ob-

niżać, a gospodarkę uwolnić od regulacji
i oddać fachowcom. Leszek Balcerowicz
mówił o tym wprost, gdy rządził. Re-
zultatem jego polityki było 16-procen-
towe bezrobocie w 2000 r. Pierwszy rząd
PiS-u zlikwidował podatek spadkowy
i najwyższą stawkę podatku dochodo-
wego. Rządy Platformy przyniosły kon-
tynuację wolnorynkowego rozmonto-
wania państwa. Donald Tusk dopro-
wadził de facto do zlikwidowania ja-
kiegokolwiek budownictwa społeczne-
go w zamian wprowadzając hojne do-
tacje dla deweloperów w postaci pro-
gramów Rodzina na Swoim i Mieszka-
nie dla Młodych. Można jeszcze wspo-
mnieć o liberalnej polityce rządu wzglę-
dem płacenia VAT-u, czy zalegalizowa-
nia gigantycznego uwłaszczenia no-
menklatury na publicznym mieszkal-

nictwie w postaci dzikiej reprywatyza-
cji. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość kry-
tykuje neoliberalizm za nierówności
społeczne i osłabienie państwa. Program
500+ rzeczywiście doprowadził do
zmniejszenia nierówności społecznych
i zmniejszenia ubóstwa wśród rodzin
z dziećmi. Trudno jednak oprzeć się wra-
żeniu, że są to pieniądze wypłacane na
wytarcie łez. Państwo ciągle jest „teo-
retyczne”, a nierówności w Polsce są jed-
ne z największych w Europie. Program
Mieszkanie + okazał się klapą. Podob-
nie program Czyste Powietrze. Postępuje
prywatyzacja usług publicznych - szcze-
gólnie w edukacji i służbie zdrowia. Nie
zmienił się ciężar obciążeń podatko-
wych. Państwo ciągle utrzymują naj-
ubożsi i klasa średnia. 

Neoliberalizm umożliwił politykom
realizację radykalnego programu de-
montażu państwa, ochrony środowiska
i niszczenia więzi społecznych. Utrzy-
manie tego typu modelu rozwoju i po-
rządku społecznego sprzecznego z inte-
resem zdecydowanej większości społe-
czeństwa wymagało zaangażowania wie-

lu ośrodków opiniotwórczych i intelek-
tualnych elit. One sprawiły, że radyka-
łowie u władzy stali się w oczach wy-
borców umiarkowani i racjonalni. To oni
stworzyli RADYKALNE CENTRUM.
Tymczasem nauka jest jednoznaczna.
Nierówności społeczne prowadzą do
destabilizacji, niepokojów społecznych,
a w skrajnych wypadkach do wojen.
W dobie globalnego kryzysu klimatycz-
nego podążanie dalej tropem radykalnego
centrum doprowadzi do nieodwracal-
nych zmian w ekosystemie, które mogą
zagrozić naszej egzystencji na ziemi.
Czas na powrót umiaru i rozsądku.
Pierwszym krokiem będzie odzyskanie
centrum dla zdrowego rozsądku opartego
na współpracy, empatii i zagwaranto-
waniu ekonomicznych praw jednost-
kom. �

Neoliberalizm umożliwił politykom realizację
radykalnego  programu  demontażu państwa, 
ochrony środowiska i niszczenia więzi społecznych.
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O
prócz skrajnie wolnorynko-
wej i antynaukowej prawicy
w postaci Konfederacji, do
Sejmu dostała się odmłodzo-

na 134 osobowa ekipa polityków i po-
lityczek z ramienia Koalicji Obywatelskiej
oraz wielobarwna, nowa Lewica, która
zdobyła 49 mandatów. W tym wszystkim
oczywiście znalazł się również PSL z 30
mandatami. Co to jednak oznacza dla
związków zawodowych? Najpierw jed-
nak zarysujmy kontekst, w jakich one się
znajdują. 

Po pierwsze, wejście Lewicy do par-
lamentu, niezależnie od jej ostatecznego
kształtu, oznacza, że narodowy solida-
ryzm nie będzie jedyną retoryką kiero-
waną do pracownic i pracowników, tak
na polu prawa pracy i wynagrodzeń, jak
i kwestii socjalnych. Choć powyborcze
wypowiedzi przyszłych, jeszcze nie za-
przysiężonych, posłów i posłanek Lewi-
cy dotyczące płacy minimalnej, zapro-
ponowanej przez PiS jeszcze przed wy-
borami, budzą wątpliwości, to wydaje się,
że zostaną one szybko zweryfikowane
przez związkowców i lewicową opinię
publiczną, a jeśli nawet nie przez te czyn-
niki, to przez wyborców. Lewica nie może
wytworzyć szerszego elektoratu bez wyj-
ścia poza mieszczańską bańkę, skieruje się
więc do pracowników i związków za-
wodowych. 

Mając konkurencję w postaci czer-
wono-fioletowego konglomeratu, PiS
będzie zmuszony poważniej podejść do
swoich obietnic dotyczących unormo-
wania form zatrudnienia, realnego zde-
legalizowania śmieciówek w momencie,
gdy zachodzi relacja stałego zatrudnienia,
znacznego podniesienia płacy minimal-

nej oraz realnego zadbania o sektor
państwowy (podwyżek, zadbania o wa-
runki i higienę pracy w służbie zdrowia,
pomocy społecznej czy wymiarze spra-
wiedliwości). Lewica oraz lewicujący
posłowie i posłanki Koalicji Obywatel-
skiej, związani z Inicjatywą Polską czy
Zielonymi, z pewnością będą punktować
na tym polu Prawo i Sprawiedliwość. Na-
wet Polskie Stronnictwo Ludowe ze
swym Paktem dla Zdrowia może zrobić
na tym polu wiele dobrego. Nie bez po-
wodu sami lekarze i lekarki twierdzą, że
„Polska to chory kraj” – chory na nie-
wydolną służbę zdrowia.

W całej tej układance nawet liberal-
ni gospodarczo członkowie Platformy
Obywatelskiej czy Nowoczesnej będą mu-
sieli zacząć mówić bardziej merytorycz-
nym i pro-socjalnym głosem. Nie będą
mogli tylko powtarzać narracji PiS-u
tak, jak robili to przed wyborami parla-
mentarnymi, do tego dorzucając swoje
trzy grosze, które kompletnie do całej
narracji nie pasowały, jak na przykład
program ekonomiczny autorstwa An-
drzeja Rzońcy.

Jak więc widać, większy pluralizm,
który zapanuje w Sejmie IX kadencji, za-
rysowuje duże pole dla postulatów pro-
pracowniczych. Jednak dotychczaso-
wym problemem związków zawodo-
wych był brak zdolności przebicia się do
dyskursu na własnych warunkach. Uda-
ło się to tylko połowicznie Związkowi
Nauczycielstwa Polskiego, lecz ten w mo-
mencie szczytowym walki złożył broń.
Nie potrafił wytworzyć własnej opo-
wieści, takiej, która przekonałaby więk-
szość społeczeństwa do racji stojących za
strajkiem. Kierownictwo ZNP i jego

szef Sławomir Broniarz liczyło na wspar-
cie partii opozycyjnych i mediów libe-
ralnych, te jednak ostatecznie zawiodły.
Pozostawione same sobie nauczycielki
i nauczyciele, wraz z wahającym się, co-
raz bardziej w ramach przedłużającego się
strajku, kierownictwem, w końcu rzuci-
li broń.

Wcześniejsze akcje rezydentów, ra-
towników medycznych i fizjoterapeutów
dawały połowiczne efekty. Ministerstwo
Zdrowia sprytnie kluczyło względem
protestujących, nie traktując ich pod-
miotowo. Strajki fizjoterapeutów i fi-
zjoterapeutek mające miejsce po akcji
ZNP są tego świetnym przykładem. Po-
mimo podpisywanych umów z Mini-
sterstwem, nie dostali oni tego czego
chcieli, część dostała postulowane pod-
wyżki, część nie.

Prawo i Sprawiedliwość podchodzi do
związków zawodowych na zasadzie sta-
rożytnej strategii „dziel i rządź”. Po
pierwsze, ma do tego świetny instrument
w postaci „Solidarności”, która zawsze po-
może gdzieś po myśli rządzących, i wsa-
dzi kij w szprychy ruchowi pracowni-
czemu, tak jak w trakcie strajku nauczy-
cielskiego. Jednak nie wszyscy członko-
wie i członkinie „S” afirmują taki stan rze-
czy. Związki powinny więc skierować
swój przekaz do nich w tej kadencji Sej-
mu i zakończyć ten patologiczny podział
pomiędzy pracownikami, tak bardzo
utrudniający jakąkolwiek walkę o ich pra-
wa. Po drugie,  związki powinny walczyć
nadal o całość swych postulatów, nie po-
przestawać na umowach obejmujących
tylko część swych członków i członkiń.
Tak jak robią to między innymi fizjote-
rapeuci i fizjoterapeutki zorganizowane

Wybory! Co ich wynik oznacza
dla ruchu związkowego?
13 października 2019 r. wygrało Prawo i Sprawiedliwość. 
Partia rządząca Polską od czterech lat zdobyła 235 mandatów. 
Pomimo ciągłości rządów solidarystycznej prawicy, Sejm IX kadencji 
z pewnością nas wkrótce zaskoczy.

Wojciech Łobodziński
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w Ogólnopolskim Związku Zawodo-
wym Pracowników Fizjoterapii.

W tej kadencji związkowcy i związ-
kowczynie będą mogli liczyć więc na
większe wsparcie sił politycznych obec-
nych w parlamencie oraz na większą ule-
głość obozu rządzącego. Może być to je-
den z motywów do stworzenia „Okrą-
głego Stołu Związków Zawodowych
Budżetówki”. Wspólnie związki wielu
branż będą mogły wywalczyć zdecydo-
wanie więcej. To siła, którą trudno byłoby
powstrzymać. Zagrożenie strajkiem ge-
neralnym, a do tego może doprowadzić
utrzymująca się fatalna sytuacja w bu-
dżetówce, szczególnie w sektorze ochro-
ny zdrowia czy na Poczcie Polskiej S.A.,
czego dowodem jest m. in. sprawa Pio-

tra Moniuszki, nakaże zastanowić się dwa
razy w trakcie negocjacji ze związkami za-
wodowymi.

Po trzecie, związki zawodowe po-
winny wyjść poza strefę budżetówki.
Uzwiązkowienie poza nią jest bliskie
zeru. To wielkie wyzwanie i zarazem szan-
sa dla ruchu związkowego. �

Związki zawodowe powinny wyjść poza 
strefę budżetówki. Uzwiązkowienie 
poza nią jest bliskie zeru.
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Przed ostatnim wyborami na-
stąpiło zjednoczenie partii lewico-
wych, jednak niektórzy nieprzy-
chylnie mówili, że to tylko sojusz
liderów. Jak ta współpraca wy-
glądała w terenie, poza Warszawą,
poza wielkimi miastami? Udało
się dogadać?

Kiedy dochodzi do zjednoczenia kil-
ku formacji, które mają w planach grać
o najwyższe stawki, to sam ten proces na
pewno nie jest łatwy. Każda z partii ma
swoje aktywne struktury działające w ca-
łej Polsce, dlatego ustalanie jednolitych ce-
lów i dogadanie miejsc na listach nigdy nie
jest łatwe. Nam jednak udało się zrobić to
szybko i sprawnie, po krótkim okresie do-
cierania zacząć grać do jednej bramki i wy-
nik dobrze to odzwierciedla. Szczególnie
u nas w Olsztynie, gdzie był jeszcze wyż-
szy niż w całym kraju, bo blisko 14%.
Dało się to zrobić i to zrobiliśmy.

Rzeczywiście do jednej bramki,
czy jednak każdy grał na siebie
i popierał własnych kandydatów?

Było do przewidzenia, że struktury
będą działać z ludźmi, których znają, z któ-
rymi pracowały już wcześniej i nie jest to
duża niespodzianka. W ramach konfe-
rencji prasowych i w kwestiach progra-
mowych, pokazaliśmy jednak, że potra-
fimy się dogadać i było to widać również
w regionach. Uważam, że nikt nie może
wychodzić z tej koalicji z niesmakiem.

Jako sekretarz generalny masz
jednak kontakt z tymi młodymi
ludźmi, którzy w przypadku Wio-

sny zaangażowali się politycznie
głównie ze względu na świeżość
i niezależność tamtego projektu.
Jak oni przyjęli to porozumienie
jeszcze przed wyborami i co myślą
dzisiaj? Ktoś poodchodził? Jakieś
rozłamy? Jakaś kuchnia smaczna
lub niesmaczna?

Nie było głośnych, spektakularnych
odejść, jeżeli chodzi o Przedwiośnie.
Nie było wielkich rozłamów, ani me-
dialnych afer. Mamy poczucie celu i wie-
my dokąd zmierzamy. Trzeba było cza-
sem zacisnąć zęby i iść na kompromisy,
żeby dogadać się z innymi młodzieżów-
kami przy kampanii i działać wspólnie,
a nie tylko na siebie, ale poczucie celu,
którym docelowo jest wygrana Lewicy,
a w najbliższej przyszłości przewodnic-
two na opozycji, przyświeca nam cały
czas. Wiemy, że walczymy o coś więk-
szego i te cele rozumiały wszystkie mło-
dzieżówki wspierające Lewicę.

Zapytałem o tę kuchnię oczy-
wiście trochę prowokacyjnie. Cho-
dzi mi tylko o to, żeby dowiedzieć
się, na ile jest to projekt trwały,
a na ile był tylko skrzyknięciem się
z okazji wyborów. Na ile te rozła-
my mogą zagrozić wspólnemu pro-
jektowi o nazwie Lewica? Bo jest
już przecież wspólny klub poselski,
zacieśniają się kontakty między
SLD a Wiosną. Na ile będzie wola
do dalszej współpracy? Krótko mó-
wiąc: co dalej?

Jako struktury młodzieżowe jesteśmy
ostatnim elementem tego projektu, któ-
ry mógłby się wyłamywać i tworzyć pro-
blemy. Chcemy, żeby lewica szła zjedno-
czona, chcemy szerokiego projektu, któ-
ry powalczy o najwyższe stawki, ale teraz
musimy patrzeć na to, co dzieje się na gó-
rze. Wszystko w rękach tenorów.

A może właśnie wystarczy już
oglądania się na liderów. Może ci

młodzi ludzie, którzy już teraz
działają razem na rzecz szeroko po-
jętej lewicy, mogliby być iskrą do
lewicowego zjednoczenia? Może
to właśnie organizacje młodzieżo-
we mogą nadać nowy ton temu
projektowi?

To na pewno ciekawa wizja i my tę
współpracę będziemy podejmować, nieza-
leżnie od tego, jak skończą się rozmowy li-
derów. Na lewicy jest dzisiaj poczucie
większej sprawy i widać je przede wszyst-
kim na protestach, na manifestacjach, na
których obecne są organizacje młodzieżo-
we. I nie tylko w Warszawie, ale też w mniej-
szych miastach. Poczucie walki o te same
ideały na pewno zostanie, niezależnie od dal-
szych losów projektu. Jeżeli chodzi o jed-
noczenie frakcji młodych, to jednak musi-
my czekać na konsensus na górze.

Chodziło mi nawet nie tyle o for-
malne zjednoczenie, co narzucenie
pewnej wspólnej narracji, która
byłaby nowa i odważna, korzysta-
jąca z młodzieńczego prawa do
wyrazistości. Na Zachodzie jest to
już standardowa praktyka, jeżeli
spojrzymy chociażby na Jusos
– młodzieżówkę niemieckiego SPD,
czy cały ruch młodych wokół bry-
tyjskiej Partii Pracy. Młodzieżówki
są tam forpocztą postępu. To one
przeciągają język na swoją stronę
i mówią rzeczy, których partie-
matki powiedzieć czasem nie mogą.

Myślę, że w tę stronę właśnie będzie
szła młodzież. Wyraźną zmianę widać po
prawyborach przeprowadzanych w szko-
łach, w których skrajna prawica została
wypchnięta i w większości liceów w Pol-
sce Lewica wygrała wśród młodych.

Obaj wiemy, że to nie do końca
tak. Te wyniki, które się pokazuje,
to są jednak przeważnie wyniki
z tych tak zwanych dobrych szkół,
jak warszawski Staszic czy kra-

Chcemy lewicy zjednoczonej,
ale wszystko w rękach tenorów

Z Łukaszem Michnikiem, sekretarzem general-
nym Przedwiośnia (organizacją młodzieżową
Wiosny) i kandydatem Lewicy do Sejmu z Warmii
i Mazur rozmawia Jakub Pietrzak.
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kowski Nowodworek. Lewica wy-
grywa w liceach z czołówek ran-
kingów, ale czy tak samo wygląda
to na wsi, w małych miastach i szko-
łach poza rankingowym podium?
Mam głębokie wątpliwości.

W olsztyńskich szkołach widać, że je-
steśmy najsilniejszą partią, jeżeli chodzi
o poparcie młodzieży w wieku przed-
wyborczym. Mamy ambitne projekty
do zrealizowania, nowoczesne rozwią-
zania, mamy swoją część programową,
która nie do końca pokrywa się z linią
partyjną, a którą będziemy już w naj-
bliższym czasie przedstawiać. Chcemy sta-
le wychodzić z nową ofertą, bo wiemy,
że jest na to zapotrzebowanie wśród na-
szych rówieśników i rówieśniczek.

Zdradzisz coś? Jakieś konkrety?
Jeszcze nie teraz. Chcę tylko powie-

dzieć, że bardzo chcemy przełamać ten
stereotyp, według którego młodzież po-
winna zajmować się młodzieżowymi
rzeczami.

Opowiadać o szkole…
Chcemy wyjść poza to i powiedzieć,

że młodzieży nie dotyczą tylko mło-
dzieżowe rady, happeningi i debaty, ale
również emerytury, służba zdrowia, bez-
pieczeństwo, cyfryzacja, wszystko to, co
związane jest z polityką i naszą przy-
szłością.

Wiosna i Przedwiośnie kojarzy
się z fajnizmem, czyli konieczno-
ścią bycia uśmiechniętym, rado-
snym, kochaniem siebie nawza-
jem. Czy ta polityka miłości może
przełamać monopol prawicy wśród
młodych? Mieliśmy już Janusza Pa-
likota, który często mówił o rze-
czach ważnych, ale ubierał to w for-
mę, która przez chwilę była anga-
żująca, a później szybko się wypa-
liła. No bo ile można być zabaw-
nym, fajnym, prowokującym? Po-
trzeba może jednak głębi, która
tych przyciągniętych by mogła za-
trzymać.

Ten fajnizm stworzył Przedwiośnie,
które jest dzisiaj największą lewicową or-
ganizację w Polsce i udało nam się w jego
ramach zaangażować masę młodych
działaczy, którzy wcześniej nie chcieli
działać politycznie. Zgadzam się jednak,
że należałoby to wyważyć. Róbmy poli-
tykę miłości, ale odwołujmy się również
do poważnych problemów, przy okazji
których czasem nie wypada tego uśmie-
chu przybierać. Na pewno nie zamknie-
my się w radosnych i przyjemnych dla
oka aspektach życia i polityki, ale bę-

dziemy też mówić o głębszych proble-
mach i postaramy się, żeby przebiło się
to nie tylko do młodzieży.

To może teraz coś, od czego
pewnie w ogóle powinienem zacząć
rozmowę po wyborach. Sukces czy
porażka? Jak to jest oceniane
wśród młodych?

Wszyscy mamy przekonanie, że ten
wynik to jest sukces. Frazy politologów
mówiące o tym, że elektoraty się nie do-
dają, okazały się fałszywe. Dodaliśmy te
elektoraty, nawet je powiększyliśmy,
okazało się, że wspólny projekt lewico-
wy może prowadzić do sukcesu. 12,6%
potwierdziło średnią sondażową i pew-
nie zaskoczyło wiele osób, które spo-
dziewały się, że tak silna polaryzacja mię-
dzy Prawem i Sprawiedliwością a Plat-
formą Obywatelską zepchnie nas na
niższy wynik.

Mamy jednak przed sobą ko-
lejne cztery lata rządów Prawa
i Sprawiedliwości. Nie zapowiada
się na razie żadne trzęsienie ziemi.
Jasne, że kilkanaście procent to dla
Lewicy pewnie jest sukces, ale
obywatele wybrali kontynuację
i konkretną wizję prowadzenia po-
lityki.

Niespodzianek tutaj raczej nie było,
ale warto przypominać o tym, że Prawu
i Sprawiedliwości nie udało się znaczą-
co poszerzyć elektoratu, mimo tak wiel-
kich transferów socjalnych i tak dobrze
prowadzonej polityki społecznej, na któ-
re w nadchodzącej kadencji już sobie jed-
nak nie będzie mogło pozwolić. Rządzący
będą musieli dużo rozważniej zarządzać
finansami publicznymi. Mamy więc pole,
żeby poważnie przygotowywać się do gry
o przejęcie władzy po następnych wy-
borach.

Czyli liczymy na kryzys. Kryzys
nas uratuje.

Koniunktura światowa się kończy,
a ewentualny kryzys na pewno będzie
miał wpływ na wybory. Lewica musi być
na to przygotowana, bo albo uda się
przedstawić obywatelom dobrą, odpo-
wiedzialną, zapewniającą bezpieczeń-
stwo ofertę lewicową, albo wzrosty za-
notuje skrajnie prawicowa Konfederacja.
To widoczna na świecie tendencja, że tego
typu partie rosną w sytuacji zagrożeniem
kryzysem ekonomicznym. To wielka od-
powiedzialność, dlatego nie możemy
zmarnować nadchodzących czterech lat,
w czasie których może wydarzyć się
wszystko. Przed nami też wybory pre-
zydenckie, które wiele mogą zmienić.

Do wygrania?
Do zrobienia kroku do wygrania.

Wśród młodych wciąż jednak
wygrywa PiS, który osoby do 26
roku życia zwolnił z podatku PIT.
Wiele osób z naszego otoczenia
miało epizod szukania nadziei po
prawej stronie. To prawica formu-
łowała odpowiedzi na problemy,
które dostrzegaliśmy, i była prze-
ciwwagą dla nijakości Platformy.
Wiele osób wyszło z tych środo-
wisk, część została, ale co może być
magnesem, który przeciągnie mło-
dych z jednej strony na drugą?

Trzeba zrozumieć, że młodzi ludzie
często są rozczarowani tym, jak wyglą-
da system i mają poczucie całkowitej nie-
słyszalności ich głosu, dlatego w ra-
mach buntu często realizują się po stro-
nie prawicowej, która wyciągała do nich
ręce. Mamy takich działaczy w Przed-
wiośniu, sam miałem epizod, w którym
myśl antysystemowa brała we mnie górę,
ale jest to chyba jednak coś, z czego na
szczęście często się wyrasta…

Mi z kolei wydaje się, że prawi-
ca sprawnie gospodaruje uczuciem
gniewu. Lewica od zawsze bazo-
wała na buntach, na strajkach,
wychodzeniu na ulicę, właśnie na
gniewie i gdzieś po drodze zaczęło
się to wypalać. Politykę gniewu za-
stąpiła polityka miłości. Być może
powrót do polityki gniewu jest od-
powiedzią na przeciągnięcie mło-
dych. Zastąpienie gniewu prawi-
cowego, który często jest po prostu
nienawiścią wymierzoną w pewne
grupy społeczne, gniewem lewico-
wym, jako palącą niezgodą na nie-
sprawiedliwość. To może byłaby od-
powiedź na potrzebę buntu.

Myślę, że tak, że jest to jakaś droga.
Na razie jednak największe poruszenie
wywołała nie polityka gniewu, a właśnie
polityka miłości. To ona przebiła lewi-
cowy klosz niezainteresowania mło-
dzieży sprawami państwa. Przedwiośnie
nie zostało zorganizowane na polityce
gniewu, a działa sprawnie w całej Polsce.
Prawica przyciąga młodych również dla-
tego, że specjalizuje się w udzielaniu pro-
stych odpowiedzi na bardzo skompli-
kowane pytania i postrzega świat w ka-
tegoriach jedna przyczyna-jeden sku-
tek. Póki jesteśmy młodzi, to łatwo jest
w to wierzyć, ale kiedy dojrzewamy, to
widzimy jednak coraz więcej skompli-
kowanych mechanizmów, a przy okazji
zdobywamy wrażliwość, która zawsze
była charakterystyczna dla lewicy. �
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P
rzybyłych na uroczystość gości
powitali prowadzący galę Mo-
nika Zamachowska i Aleksander
Sikora, znani z programu „Pyta-

nie na śniadanie”, oraz występujący w roli
gospodarza Mariusz Gryżewski, redak-
tor naczelny „Magazynu VIP”, który nie
tylko życzył wszystkim udanego wie-
czoru, lecz także podkreślał wagę sym-
biozy kultury i biznesu. – Na jednej
z pierwszych edycji Gali VIP-a pewien
dżentelmen powiedział: „Sztuka nieko-
niecznie idzie w parze z biznesem, ale nie-
źle, jeżeli biznes idzie w parze ze sztuką.
Dzieci z tego związku bywają bardzo uda-
ne”. Tym dżentelmenem był odbierający
statuetkę VIP Jan Englert. Taki jest też za-
mysł „Magazynu VIP” i organizowa-
nych przez nas dorocznie spotkań – łączyć
jakże różne środowiska biznesu i samo-
rządu z kulturą i sztuką – mówił ze sce-
ny, przypominając ideę corocznego spo-
tkania, organizowanego przez redakcję,
połączonego z wręczeniem nagród.

Biznes ramię w ramię ze sztuką

Tegoroczna Gala VIP po raz siódmy połączyła różne branże i sfery życia
publicznego, od kultury, przez ochronę zdrowia i samorząd, po szeroko
rozumiane środowisko przedsiębiorczości. Spotkanie we wnętrzach 
hotelu Sheraton było okazją do wręczenia statuetek „Magazynu VIP” 
dla najaktywniejszych i najbardziej zasłużonych przedstawicieli każdej 
z tych grup. Komu przyniosła szczęście siódma edycja Gali VIP?

GALA VIP 2019
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Już po raz siódmy statuetki odebra-
li ci, których praca spotyka się z uzna-
niem, a jej efekty na różne sposoby słu-
żą społeczeństwu. Na scenie – ramię
w ramię z przedsiębiorcami i zasłużony-
mi społecznikami – stanęli znani i lubia-
ni – aktorzy i muzycy docenieni za ich ta-
lent i dorobek twórczy, którego pokło-
siem są sympatia odbiorców i popular-
ność. Wśród nich znaleźli się Jerzy i Mag-
dalena Schejbal, Grażyna Brodzińska, Da-
mian Damięcki, Mieczysław Szcześniak,
Przemysław Sadowski, Waldemar Błasz-
czyk oraz zespół Maanam, w którym
wciąż gra dwóch muzyków z pierwot-
nego składu. 

Laureatami zostali również przedsię-
biorcy, za którymi stoją lata doświadczeń
i budowania zaufania do marki, przed-
stawiciele ochrony zdrowia, którzy do-
kładają wszelkich starań do jakości obsługi
i świadczeń medycznych, menedżerowie
i deweloperzy, którzy równie dużą wagę
przykładają do zarządzania co do pozio-
mu oferty oraz realizacji w portfolio.

Ceremonię wręczenia nagród wzbo-
gaciły pokazy umiejętności uczniów Aka-
demii Tańca RELIESE oraz prezentacje
najnowszej kolekcji autorskiej Anny Ci-
chosz. Stroje wieczorowe projektantki za-
prezentowały debiutantki, które w bla-
skach fleszy wypadły bardzo profesjo-
nalnie. Po części oficjalnej na gości cze-
kały dalsze atrakcje: bankiet pełen sma-
kołyków przygotowanych pod czujnym
okiem szefa kuchni Hotelu Sheraton, pro-
fesjonalne bary z alkoholami z najwyższej
półki, stoiska partnerów, wystawa obra-
zów Viktorii Romanowej, występ jednego
z laureatów – zespołu Maanam – w czę-
ściowo nowym składzie, ale z równie
dużą energią i przebojami, które nie-
zmiennie podrywają do tańca. Fanów
motoryzacji na pewno ucieszyła możli-
wość obejrzenia z bliska, a nawet zajęcia
miejsca za kierownicą Volkswagena To-
uarega i Arteona, zaprezentowanych we
foyer. Z kolei ze względu na rozmiar za-
parkowany przed hotelem do dyspozy-
cji gali był kamper polskiej marki Globe-
Traveller.

Można było też spróbować szczęścia
w kasynie, a za wygraną wziąć udział
w licytacji wyjątkowych nagród, w tym
dzieła wspomnianej artystki. Do wielu
szczęście uśmiechnęło się także w loterii,
w której można było wylosować nie-
spodzianki od partnerów gali. Zwień-
czeniem wieczoru była całonocna zaba-
wa przy muzyce rozrywkowej, która
sprawiła, że goście bez namawiania wy-
pełnili parkiet i w szampańskich humo-
rach świętowali sukcesy tegorocznych
laureatów. �
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VIP w Ochronie Zdrowia 2019
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS
w Jedlcu
Maria Aleksandra Kąkol, dyrektor 
SZPZLO Warszawa-Wawer
Maciej Panek, właściciel kliniki Panek
Clinic 
Joanna i Sławomir Wolniak, właściciele
Kliniki Wolmed

Firma VIP-a 2019
Envio Group Poland Sp. z o.o. Sp. k.
Expres-Konkurent Sp. z o.o. 
Grupa WROSYSTEM
SPS Construction Sp. z o.o. 
Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa 

VIP Defence 2019
Autobox Innovations Sp. z o.o. Sp. k. 
Castelior Górecki i Piotrowski Sp. j.

Osiedle VIP-a 2019
Lubostroń Park 
Rodzinne Maślice 
Willa Mirabelka III

Inwestycja Roku 2019
Modernizacja gospodarki cieplnej 
w Cukrowni Malbork zrealizowana
przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
TECHBUD Cydzik, Żuchowski Sp. j.

Hotel VIP-a 2019
Hotel Atut**** Wielkopolskie Centrum
Konferencyjne
Hotel SKAL****
Słoneczny Zdrój Hotel Medical 
SPA & Wellness****

Marka VIP-a 2019
Akademia Tańca RELIESE
DK by Dorota Kuźnicka
Forum Ekonomiczne w Krynicy
MUSZYNIANKA

Rekomendacja VIP-a 2019
firma Marchewka

Promotor Kultury 2019
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

VIP 30-lecia Polski Samorządowej
Jerzy Stępień

Wójt Roku 2019
Krzysztof Harmaciński

Nagrody specjalne w kategorii działal-
ność społeczna
Fundacja Ewy Błaszczyk „AKOGO?”
Marcin Ruta, konsul honorowy 
Czarnogóry

Laureaci 
nagrodzeni 
podczas 
Gali VIP 2019:
VIP 2019
Waldemar Błaszczyk
Grażyna Brodzińska
Damian Damięcki
Piotr Gąsowski
Marek Kościkiewicz
Maanam
Przemysław Sadowski
Jerzy Schejbal
Magdalena Schejbal
Mieczysław Szcześniak

VIP Biznesu 2019
Józef Dąbek, prezes Kopalni Wapienia
„Morawica” SA
Beata Drzazga, właścicielka 
i prezes Beta Med SA
Kazimierz Golec, prezes 
zarządu Zakładu Mechaniki 
Precyzyjnej ZAMEP Sp. z o.o. 
Eugeniusz Gorczowski, 
prezes PB JAEKEL BUD-TECH 
Sp. z o.o. Sp. k. 
Mariusz Grzęda, 
Biuro Usługowe MARIO
Anna Janczewska, prezes 
zarządu Medim Sp. z o.o.
Andrzej Kiszakiewicz, prezes 
Lubusko-Wielkopolskiego Banku 
Spółdzielczego w Drezdenku
Jerzy Kruk, prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Metalowiec”
Marek Malinowski, prezes zarządu
Iławskiego Przedsiębiorstwa Instala-
cyjno-Budowlanego Sp. z o.o.
Kazimierz Okińczyc, prezes 
Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Przylesie” w Koszalinie
Witold Romanowski, prezes zarządu
Spółdzielni Budowlano-
-Mieszkaniowej „DEMBUD”
Janusz Sobieraj, prezes zarządu 
Korporacji RADEX SA 
Ewa Małgorzata Wiertelak, 
prezes zarządu Medora Sp. z o.o. 
Leszek Woźniak, prezes 
Radomskich Hal Mięsnych 
Sp. z o.o.
Marcin Woźniak, właściciel firmy 
Woźniak Transport
Tadeusz Wrześniak, właściciel hut
szkła Strefa-Glass Sp. z o.o.
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T
rybunał Konstytucyjny stanął
nie tylko po stronie prawa, ale
i pacjentów. To właśnie ich do-
tyka niedofinansowanie służby

zdrowia. Jeśli szpital ma stratę, a władze
województwa chcą uniknąć jego likwi-
dacji, muszą pokrywać tę stratę. A zatem
wyręczać NFZ, który przekazuje szpita-
lom niewystarczające środki – podsu-
mował wyrok TK marszałek Adam Stru-
zik.

Od wielu lat władze Mazowsza zwra-
cały uwagę na niedofinansowanie służ-
by zdrowia przez NFZ i przerzucanie od-
powiedzialności na samorządy. W 2016 r.
województwo złożyło w TK wniosek
o zbadanie zgodności z Konstytucją RP
art. 59 ust. 2 ustawy z 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej. Przepis
ten nakłada na samorządy obowiązek po-
krycia ujemnego wyniku finansowego
podmiotów leczniczych, dla których są
podmiotem tworzącym. Art. 59 stanowi
też, że jeśli strata nie może być pokryta,
samorząd zobowiązany jest do likwida-
cji zakładu.

– Bez zmiany zasad finansowania
świadczeń opieki zdrowotnej zapewnia-
jących realny wzrost nakładów pienięż-
nych funkcjonowanie podmiotów lecz-
niczych jest zagrożone – podkreśla Elż-
bieta Lanc, członek zarządu wojewódz-
twa mazowieckiego.

TK uznał za niezgodny z Konstytu-
cją art. 59 w zakresie, w jakim każe sa-
morządowi województwa pokrywać stra-
ty szpitali. 

– Kluczowe było ustalenie, na kim
– na państwie czy na jednostkach samo-
rządu terytorialnego – ciąży obowiązek
finansowania świadczeń opieki zdro-
wotnej gwarantowanych przepisami
– mówiła sędzia TK, Małgorzata Pyziak-
Szafnicka. 

Jak stwierdził TK, finansowanie służ-
by zdrowia jest ustawowym zadaniem
rządu i NFZ. 

– W żadnym z przepisów nie prze-
widuje się obowiązku finansowania
świadczeń opieki zdrowotnej przez jed-
nostki samorządu terytorialnego. Tylko
z tytułu pokrywania straty netto samo-

dzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej województwo już wydat-
kowało prawie 150 mln zł – dodała Mo-
nika Sokulska, dyrektor Departamentu
Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji
UMWM.

Zaskarżenie przepisu nie oznacza, że
województwo uchyla się od organizowa-
nia działalności podmiotów leczniczych.
Samorząd nie ma jednak wpływu na de-
cyzje podejmowane przez NFZ czy Mi-
nisterstwo Zdrowia. A to w konsekwen-
cji tych decyzji sytuacja finansowa szpitali
jest coraz gorsza. Przykładem jest usta-
wowy wzrost wynagrodzeń czy ryczałto-
we finansowanie świadczeń. W efekcie za-
dłużenie tylko marszałkowskich szpitali na
Mazowszu wzrosło z 780 mln zł w 2018 r.
do 870 mln zł w 2019 r. 

Kolejki wydłużają się, a zadłużenie
szpitali rośnie. W zeszłym roku samorząd
Mazowsza musiał przeznaczyć na po-
krycie strat SPZOZ za 2017 r. – 15,3 mln
zł i kolejnych 12,7 mln zł na pokrycie
strat w spółkach. Rok później straty
wzrosły dwukrotnie! W tym roku na po-
krycie strat SPZOZ za 2018 r. Mazow-
sze przeznaczyło aż 28,5 mln zł i kolej-
nych 37 mln zł na straty w spółkach. 

– Dzięki temu wyrokowi środki,
które do tej pory były przekazywane szpi-
talom na działalność bieżącą, będą mo-
gły być wydane na inwestycje – podsu-
mowała Agnieszka Gonczaryk, dyrektor
Departamentu Zdrowia i Polityki Spo-
łecznej UMWM.

Kwestia niedofinansowania nie jest
tylko problemem Mazowsza. Minister-
stwo Zdrowia upubliczniło dane o za-
dłużeniu szpitali z kilkumiesięcznym
opóźnieniem – kwoty za pierwsze pół-
rocze 2019 r. podano do wiadomości do-
piero w listopadzie, czyli po wyborach.
Okazało się, że po pierwszym kwartale
br. było to 13,5 mld zł, a po drugim
– 13,8 mld zł. Jak wskazuje prosty ra-
chunek – krajowe placówki ochrony zdro-
wia zadłużają się na około 100 mln zł mie-
sięcznie! �

Mazowsze wygrało w Trybunale
Pod koniec listopada, po trzech latach od złożenia wniosku, samorząd 
województwa mazowieckiego otrzymał orzeczenie Trybunału Konstytucyj-
nego. Zmuszanie samorządów do pokrywania strat szpitali to wyręczanie
NFZ.  Rząd ma 18 miesięcy na zmianę niekonstytucyjnych przepisów. 

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Igor Stokłosa
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S
zczególną uwagę odwiedzających
Mazowsze przyciąga Puszcza
Kampinoska, rzeki Mazowsza,
a także Jezioro Zegrzyńskie – tak

wynika z raportu końcowego przygoto-
wanego w ramach wykonywania pilota-
żowego badania wielkości i specyfiki ru-
chu turystycznego w województwie ma-
zowieckim, przeprowadzonego na zle-
cenie samorządu województwa mazo-
wieckiego oraz Mazowieckiej Regional-
nej Organizacji Turystycznej. 

Badani kojarzą Mazowsze głównie
z naturą, mazowiecką wsią, spokojem,
sielskością, tradycją i folklorem. W ra-
porcie pojawiły się także wzmianki
o strojach i muzyce ludowej, a także
o Zespole Pieśni i Tańca „Mazowsze”.
Najbardziej znaną i najsilniej zakorze-
nioną w wizerunku regionu postacią jest
Fryderyk Chopin, a co za tym idzie sko-
jarzenia z miejscami, w których przeby-
wał i tworzył, np.  z Żelazową Wolą
i Sannikami. 

– Mocnymi stronami turystyki ma-
zowieckiej, w opinii turystów, są szerokie
możliwości aktywnego wypoczynku,
w tym uprawiania sportów wodnych, wy-
soka jakość infrastruktury drogowej i do-
jazdowej, a także krajobraz i walory
przyrodnicze województwa: lasy, pola
i łąki. Dużą rolę odgrywa stolica, która
daje szeroki dostęp do bazy noclegowej
i atrakcji turystycznych – czytamy w ra-
porcie. 

Są też minusy. Według przedstawicieli
samorządu województwa mazowieckie-
go coraz większym problemem staje się
brak możliwości rozwoju portu lotniczego
w Modlinie, z którego usług korzysta co-
raz większa liczba pasażerów. W niektó-
rych miesiącach sięga ona blisko 300 tys.
osób. Lotnisko podpisuje także umowy
z kolejnymi biurami podróży. Jednak, aby
lotnisko mogło funkcjonować pełną parą,
wymaga pilnych inwestycji, a te są sku-
tecznie blokowane przez rządowego
udziałowca, spółkę PPL.

Adam Struzik, marszałek woje-
wództwa mazowieckiego, przypomina,
że w 2019 r. mazowiecki samorząd za-
bezpieczył 50 mln zł na zwiększenie
udziałów w spółce, zarządzającej lotni-
skiem w Modlinie. 

– PPL zablokował naszą inicjatywę,
a gdy zwróciłem się do nich z wnioskiem
o odkupienie udziałów, albo nie było re-
akacji, albo odpowiedź była negatywna.
Jako samorząd jesteśmy gotowi zainwe-
stować środki z naszego budżetu w roz-
wój tego lotniska. Na przyszły rok zare-
zerwowalismy pieniądze zarówno na
dokapitalizowanie spółki, przeprowa-
dzenie niezbędnych remontów, a jak
trzeba będzie to także na odkupienie
udziałów od PPL-u – mówi Adam Stru-
zik. – Moim zdaniem lotnisko w Mo-
dlinie samo się broni i będzie się rozwi-
jać w przyszłości. Jak wynika z ostatnich
doniesień medialnych powstanie lotniska
w Radomiu to jeszcze daleka przyszłość
– dodaje marszałek. �

Dwa oblicza Mazowsza
Co roku na Mazowsze przyjeżdża ponad 57 mln osób. Przyjeżdżają 
głównie do stolicy, która przyciąga nie tylko turystów, ale też inwestorów
oraz miłośników kultury i sztuki. Wizerunek Mazowsza bez uwzględniania
Warszawy opiera się natomiast na skojarzeniach przede wszystkim 
z piękną przyrodą. 

Igor Stokłosa
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B
o o tym, że tak jest, przekonu-
ją autorkę badania naukowe,
eksperckie raporty, a przede
wszystkim wypowiedzi samych

kobiet, potwierdzających zarówno kiedyś,
w czasach „realnego socjalizmu”, jak też
dziś w krajach skandynawskich, w tzw.
demokratycznym socjalizmie, że większy
egalitaryzm w stosunkach społecznych,
stabilność pracy i zarobków oraz pań-
stwowy system opieki nad dziećmi w po-
staci publicznych żłobków i przedszko-
li przekładają się na lepszą jakość poży-
cia seksualnego oraz poczucie bliskości
i szacunku w związkach.

Książka Why women have better sex
under socialism, wydana przez Nation
Books w 2018 r., nie jest opowieścią
o tym, jak się uprawia seks w socjalizmie,
ani o tym, że w dwudziestowiecznych de-
mokracjach ludowych był on nie mniej
ekscytujący niż w krajach, w których kró-
lował wolny rynek. Książka Ghodsee,
której polski przekład pojawi się w przy-
szłym roku, jest raczej rozprawą o tym,
dlaczego socjalizm sprzyja(ł) większej
satysfakcji seksualnej ludzi, w tym zwłasz-
cza kobiet. Diagnoza autorki jest prosta:
w społeczeństwach egalitarnych wszyst-
kim żyje się lepiej, mniej stresująco i przy-
jemniej, co sprzyja zdrowszemu życiu,
także seksualnemu.

Punktem odniesienia dla Ghodsee jest
amerykański kapitalizm: system oparty
na walce, konkurencji, pełen opiekuń-
czych deficytów, który jednak wciąż
uchodzi za najdoskonalszy, zwycięski
model ekonomiczno-społeczny. Autorka,
która pisze swoją książkę z myślą o ko-
bietach, głównie młodych Amerykan-
kach, z roku na rok stanowiących jako
wyborczynie coraz poważniejszą siłę po-
lityczną, przekonuje, że kapitalizm nie jest
jedynym, najlepszym z możliwych świa-
tów. Dowodzi, że właśnie z perspektywy
interesów kobiet o wiele lepszym syste-
mem jest socjalizm. Dlaczego? Bo za-

pewnia stabilną pracę w sektorze pu-
blicznym, opiekę nad dziećmi, a także
równe możliwości uczestnictwa kobiet
i mężczyzn z polityce i gospodarce (m.in.
dzięki systemowi kwotowemu). A to
wszystko przekłada się na spokojne, sa-
tysfakcjonujące życie, również w sypial-
ni. Takie, którego nie zapewni kobietom
kapitalistyczny wyścig szczurów, per-
manentna konkurencja i związana z tym
niepewność. W tym sensie książka Ghod-
see jest opowieścią o innych możliwych
światach, o systemach, w których zyskiem
jest szczęśliwe (czytaj: spokojne, stabilne)
życie, a nie pogoń za sukcesem, pie-
niędzmi, karierą, uznaniem, za które pła-
ci się wysoką cenę stresu, niespełnienia,
depresji, chorób i przedwczesnej śmier-
ci.

Ale książka amerykańskiej antropo-
lożki skierowana jest też do odbiorców
z krajów dawnego „bloku wschodniego”,
którym autorka przypomina to, o czym
zapomnieli lub zostali zmuszeni do za-
pomnienia po zmianie ustroju: że życie
ich rodziców i dziadków w „realnym so-
cjalizmie” było inne niż ich własne życie
w kapitalizmie, co wcale nie znaczy
gorsze. Wprost przeciwnie: pod wielo-
ma względami było ono bardziej satys-
fakcjonujące. Książka Ghodsee nie jest
w żadnym wypadku opowieścią nostal-
giczną: autorka przypomina „błędy i wy-
paczenia” państwowego socjalizmu, na
czele z tym, że hasła równości płci nie

udało się w pełni urzeczywistnić w de-
mokracjach ludowych, ale zwraca też
uwagę na pozytywne strony socjali-
stycznej rzeczywistości: większą pulę
wolnego czasu, spokojną, stabilną pra-
cę, symboliczne uznanie przez państwo
grup przez dziesięciolecia marginalizo-
wanych, jak kobiety, robotnicy, chłopi.
Jednym słowem: przypomina to, co
zimnowojenna, antykomunistyczna re-
toryka starała się i wciąż stara się zatrzeć,
wypaczyć, wymazać ze zbiorowej pa-
mięci.

Ideałem dla Ghodsee pozostają jed-
nak nie państwa „realnego socjalizmu”,
ale kraje skandynawskie, demokratycz-
nego socjalizmu, które łączą socjalne bez-
pieczeństwo z poszanowaniem praw
człowieka, ucieleśniają egalitaryzm ma-

terialny i kulturowy. Socjalizm nie jest
więc dla niej ideą przebrzmiałą, pieśnią
przeszłości, ale praktyką jak najbardziej
aktualną, doświadczaną i przeżywaną dzi-
siaj w niektórych punktach globu. Jest też
jednocześnie horyzontem, perspektywą
bądź po prostu możliwą przyszłością,
o którą warto czy wręcz należy się upo-
minać. Książka nieustannie balansuje
między różnymi płaszczyznami czaso-
wymi: między historią i współczesnością,
ale wychylona jest też w przyszłość:
pełna niepokoju o nią, a zarazem nadziei,
pragnienia lepszego jutra. Obok infor-
macji historycznych – o myśliciel(k)ach
i bojowni(cz)kach socjalizmu, a także tek-

Kobiety, socjalizm i seks
Dlaczego w socjalizmie kobiety mają lepszy seks? – pyta na okładce 
swojej najnowszej książki amerykańska antropolożka, Kristen Ghodsee.

Diagnoza autorki jest prosta: w społeczeństwach
egalitarnych wszystkim żyje się lepiej, mniej 
stresująco i przyjemniej, co sprzyja zdrowszemu
życiu, także seksualnemu.

Agnieszka Mrozik

Z KRAJU I ZE ŚWIATA
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stach i wydarzeniach, które torowały do
niego drogę – dostarcza twardych danych
(w postaci raportów, badań, wskaźników)
wskazujących, że równość nie tyle nam
się opłaca, ile jest wręcz niezbędna do
szczęśliwego życia.

Ghodsee ma wyraźny nerw pole-
miczny, pisze z zaangażowaniem i pasją,

co nie zwalnia jej z badawczej dociekli-
wości i obowiązku dokumentowania
stawianych tez. Najciekawsza jest przy
tym oczywiście teza tytułowa, zawiera-
jąca się w stwierdzeniu, że to właśnie
w socjalizmie kobiety miały i mają bar-
dziej udane życie seksualne. Gwarantem
ich przyjemności nie są jednak ani wy-
rafinowane gadżety, ani odważne pozy-
cje łóżkowe, ale tak „banalne” rzeczy jak
bezpieczeństwo materialne i związana
z tym świadomość, że nie muszą uzależ-
niać swojego dobrobytu i dobrostanu od
związku z mężczyzną. Nie muszą zaś, bo
dzięki instytucjonalnemu wsparciu ze
strony państwa są samodzielne, pracują
i zarabiają, a ich dzieci są otoczone
opieką. Nie muszą zatem sprzedawać
swoich ciał – i to nie tylko na rynku usług
seksualnych, ale też w małżeństwie czy
związku partnerskim – nie muszą kupczyć
seksem i emocjami, udawać miłości i za-
angażowania tylko po to, by zaspokoić
podstawowe potrzeby. Seks w równym
społeczeństwie opiera się bowiem na sza-
cunku, godności i trosce, a nie na han-
dlu, konkurencji, walce o uznanie. Ko-
rzystają na tym zresztą nie tylko kobie-
ty, ale także mężczyźni, którzy w egali-
tarnym społeczeństwie mają szansę prze-
kształcić się z egoistycznych konsumen-
tów seksu i uczuć w prawdziwych part-
nerów w obowiązkach, prawach i przy-
jemnościach.

Ghodsee – profesorka i feministka
– pisze książkę z myślą o kobietach w wie-
ku swojej córki, przed którymi rozpo-
ściera się świat możliwości, wyzwań, ale
i zagrożeń. Wierzy w nie i wierzy w siłę
argumentów na rzecz równości płci,
wierzy w racjonalny wybór, który po-
winien skłaniać kobiety ku socjalizmowi
jako najlepszej dla nich opcji społeczno-
ekonomicznej. I choć momentami au-
torka zdaje się zapominać, że kobiety do-
konują różnych wyborów, nie zawsze dla
nich najlepszych, a dokonują ich nie dla-
tego, że są różne z natury, lecz dlatego,
że podlegają wpływom różnych sił, na-
cisków, w wyniku których wspierają
status quo albo co gorsza – przyczynia-
ją się do zwycięstwa reakcji, działając tym
samym na swoją niekorzyść, to jednak jest
coś energetyzującego w jej wierze
w kobiety, zwłaszcza w młode pokolenie.
Jest jakaś siła w idealistycznym przeko-
naniu, że w kolejnych i jeszcze kolejnych
wyborach politycznych córki zdecydują
mądrze, że wybiorą rządzących, którzy
uczynią nasz świat lepszym, bardziej
sprawiedliwym i równym. Do czego
matki – lewicowe feministki – mogą je za-
chęcać, dopingować, ale też w czym mu-
szą je wspierać. �
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Opracowała Anna Brzeska

Transport wodny śródlądowy jest po-
wszechnie znany i używany na zachodzie
Europy. W korzystaniu z tej gałęzi trans-
portu przodują Holendrzy, Niemcy oraz
Francuzi. W Polsce transport ten nieste-
ty został całkowicie wykluczony z roz-
woju gospodarczego i transportowego.

Transport wodny śródlądowy zo-
stał wymieniony w tzw. Białej Księdze
Transportu przygotowanej przez Komi-
sję Europejską jako jeden z kluczowych
dla ekologicznego rozwoju tej branży.
W dokumencie tym określono, że pań-
stwa członkowskie do 2030 r. mają prze-
nieść 30% całego transportu na drogi
wodne lub na kolej, natomiast do 2050 r.
rzekami i na torach ma być przewożone
aż połowa wszystkich towarów.

W 2016 r. Polska ratyfikowała Kon-
wencję AGN, która wpisała nasz kraj
w międzynarodowe rzeczne korytarze
transportowe i otworzyła drogę do po-
zyskiwania funduszy na inwestycje. Dro-
ga wodna E-40 jest jedną z trzech głów-
nych dróg wodnych przebiegającą przez
Polskę, która docelowo łączy Morze

Bałtyckie z Morzem Czarnym (poprzez
Białoruś i Ukrainę).

Transport wodny jest najbardziej
ekologicznym rodzajem przewożenia to-
warów. Emituje najmniej zanieczysz-
czeń, hałasu i nie stanowi zagrożenia dla
osobowego ruchu lądowego. Jedna bar-
ka rzeczna jest w stanie zastąpić ok.
40-50 tirów oraz cały skład kolejowy.
Wykorzystanie tego rodzaju transportu
jest ważne dla coraz szybciej rozwijających
się portów morskich, które z roku na rok
przeładowują coraz więcej towarów i mu-
szą mieć możliwość przewożenia tej
liczby towarów w głąb kontynentu.

Aby przywrócić walory żeglugowe
Wiśle oraz zabezpieczyć ją przed wysy-
chaniem, powstaną nowe stopnie wod-
ne. Każdy stopień wodny to przeprawa
mostowa, możliwość spiętrzania wody
oraz elektrownia produkująca czystą
energię z odnawialnego źródła. Ponad-
to dzięki stopniom wodnym można kon-
trolować stan wody w rzece, co jest szcze-
gólnie ważne z punktu widzenia suszy
i powodzi. Tegoroczna sytuacja pokaza-

ła, że tam, gdzie istnieją stopnie wodne,
poziom wody w rzece był wyższy niż tam,
gdzie stopni wodnych nie ma.

Co warte podkreślenia, tak chętnie
używane przez ekologów hasło „dzikie
rzeki”, jest pewnego rodzaju manipula-
cją, ponieważ Wisła była niegdyś że-
glowna i chętnie korzystano z niej do że-
glugi towarowej, a środowisko natural-
ne nie ucierpiało. Ponadto w XXI wie-
ku korzysta się z takich technologii,
które nie szkodzą środowisku natural-
nemu i zwierzętom żyjącym nad rzeka-
mi. Przy tej okazji warto dodać, że że-
glowne rzeki w Polsce, w tym droga wod-
na E-40 to konkurencja transportowa dla
innych krajów europejskich, które będą
próbować blokować działania polskiego
rządu w rozwoju żeglugi śródlądowej.
Niestety dziś najłatwiej jest to zrobić przy
użyciu emocji i poprzez instrumentalne
wykorzystanie ekologii. �

Michał Kania
dyrektor Biura Prasowego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej:

„Otwarcie Gdańska i całego Trójmiasta jest otwarciem nowego kierunku – połączenia Bałtyku z Morzem Czarnym. Widzimy, jak
wiele jest do zrobienia, by uruchomić ostatnie, z tak wielkim potencjałem, rzeki w Europie” – powiedział minister gospodarki mor-
skiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk podczas podpisywania umowy (w lipcu ub. roku) na wykonanie studium wykonalno-
ści dla kompleksowego zagospodarowania międzynarodowej drogi wodnej E40 i E70, prowadzącej przez Wisłę, a następnie wzdłuż
Bugu do granic z Białorusią. Dalej droga wodna miałaby prowadzić przez rzekę Prypeć i Dniepr aż do Morza Czarnego. Tymczasem
organizacje ekologiczne (m.in. WWF i Koalicja Ratujmy Rzeki) i środowiska naukowe protestują przeciwko planom reaktywacji idei
gospodarczego wykorzystania rzek. Argumentują, że przy obecnym zagrożeniu suszami, tego rodzaju inwestycja byłaby ekonomicz-
ną i środowiskową katastrofą. 

Droga wodna E40 – szansa
dla Polski czy spektakularna
katastrofa?



Obecne plany budo-
wy kanału wzdłuż Bugu
wydają się być decyzją
dyktowaną względami
politycznymi. Minister-
stwo Gospodarki Mor-
skiej i Żeglugi Śródlądo-
wej, biorąc pod uwagę
jego nazwę i strukturę,
musi wykazywać się dzia-
łaniami w tym zakresie.

Z technicznego punk-
tu widzenia wszystko da
się wykonać, również że-
glowny kanał wzdłuż
Bugu. Jednak przede
wszystkim należy sobie
zadać pytanie o jego
koszty – zarówno śro-
dowiskowe, jak i finan-
sowe, gdyż na pewno
nie będzie to tanie przed-
sięwzięcie. Porównać je

można do Kanału Augustowskiego, któ-
ry powstał niemal 200 lat temu. Zbu-
dowany decyzją polityczną, okazał się
majstersztykiem inżynierii oraz równo-
cześnie porażką w zakresie jego wyko-
rzystania w założonym celu. Inwestycja
nigdy się nie zwróciła. Tam jednak było
łatwiej niż nad Bugiem, bo na niemal ca-
łej długości Kanał Augustowski biegnie
dolinami oraz przez jeziora.

Jeśli chodzi o kanał wzdłuż Bugu,
poza Wisłą nie ma żadnego źródła wody,
które mogłoby go zasilić bez strat „wła-
snych”, tj. tak, by w tych źródłach nie za-
brakło wody. W Bugu wody jest za
mało, więc gdybyśmy mieli używać jej do
zasilenia nowej drogi wodnej, korzysta-
nie z ujęć wody poniżej planowanego
miejsca jej odpływu do kanału (np.
w okolicach Wyszkowa czy Siemiatycz),
zostałyby prawdopodobnie znacząco
ograniczone. Już dziś w okresie letnim ni-
żówki Bugu bywają bardzo głębokie. Je-
dynym źródłem wody – według na-
szych obliczeń, których dotychczas nikt
nie podważył – mogłaby więc być tylko
Wisła. Tu jednak pojawia się inny pro-
blem. Lustra wody obu rzek położone są
znacznie niżej niż teren między nimi. To
znaczy, że wodę trzeba by pompować
„pod prąd“. To bardzo duże wyzwanie
techniczne generujące olbrzymie koszty
budowy, obsługi i serwisowania takiego
systemu. Z przeprowadzonych przez
nas analiz wynika również, że kanał łą-
czący Bug z Wisłą przebiegałby przez ob-

szary, na których zwierciadło wód pod-
ziemnych jest albo znacząco powyżej,
albo znacząco poniżej, rzędnej wody
w kanale. Oznacza to albo zwiększone
straty na infiltrację kanału – ponieważ
woda będzie przeciekać w głąb warstw
wodonośnych, przez co trzeba by jej
pompować znaczne więcej, albo – jeśli ka-
nał będzie położony dużo niżej niż wody
podziemne dookoła – będzie te wody
„odsysał“ z okolicznych terenów. A to po-
głębi problem suszy. Stwierdzenia, że
można zbudować szczelny kanał, który
nie oddziałuje na siedliska dookoła,
można potraktować jako założenia teo-
retyczne. Mamy bowiem wyniki badań
hydrologicznych i siedliskowych, które
to potwierdzają. Z punktu widzenia in-
żynierii na pewno taki problem dałoby
się rozwiązać, ale to pociągałoby za
sobą kolosalne koszty. Poza tym, co ze
zmianami klimatu? Jeśli będą postępo-
wały tak szybko jak teraz i będziemy mie-
li coraz częstsze i głębsze niżówki (okre-
sowe obniżenie stanu wody – red.), na-
wet z Wisły nie będzie się opłacało
pompować tej wody, bo samo parowa-
nie z kanału będzie tak duże, że nikt nie
zdoła tej straty uzupełnić. Jeśli do tego
dodamy suche lato i trzeba będzie na tym
kanale wstrzymać ruch, jego rentowność
dramatycznie spadnie. Podobnie, jeśli
zimą będziemy mieli zjawiska lodowe na
Bugu, lub na samym kanale, i ten lód bę-
dzie trzeba łamać. Zresztą, im dalej na
wschód, tym te zjawiska będą bardziej na-
silone, bo tam klimat jest bardziej kon-
tynentalny, a więc surowsze zimy i bar-
dziej upalne i suche lata. Ekstrema hy-
drologiczne będą na tę żeglugę na pew-
no wpływać.

Druga sprawa – cel budowy kanału.
Moja wypowiedź powinna się właściwie
zakończyć zestawem pytań: Co będzie-
my wozić kanałem, ile, jaka będzie tego
wartość? Z Chin i tak wszystko płynie do
Amsterdamu, Rotterdamu i Antwerpii.
Tam jest przepakowywane na tiry i przy-
jeżdża do nas, bo tak jest szybciej. Z Ro-
sji zaś importujemy teraz trochę węgla.
Jednak zastanówmy się, ile w przyszło-
ści będzie tego węgla. Czy rzeczywiście
będziemy jeszcze go używać do roku
2050 i dłużej, czy raczej będziemy szu-
kać i inwestować w alternatywne źródła
energii? Kanał to przecież sprawa na dzie-
siątki lat. 

Jednak idźmy dalej na wschód, po-
nieważ E40 w założeniu ma łączyć nasze

wody z Morzem Czarnym i obejmować
m.in. rzekę Muchawiec, Prypeć i Dniepr.
I tu znów mamy problem – w miejscu,
gdzie wypływamy z Białorusi na Ukrainę,
nad samą rzeką, w miejscowości Prypeć,
znajduje się słynna elektrownia atomo-
wa. Obliczając średnie prędkości prze-
pływu, wiemy, że statki będą przez oko-
ło 4 godziny płynąć przez strefę zero, do
której teraz nie ma wstępu. Nie wiem, czy
ktoś o tym problemie w ogóle pomyślał.
Poza tym są tam na rzece meandry, któ-
re trzeba wyprostować. Z tej perspekty-
wy budowa kanału w Polsce byłaby tro-
chę jak budowa obwodnicy Warszawy
bez dojazdu do niej. 

Podsumowując, mamy układ, w któ-
rym w Polsce nasilają się problemy
z wodą, budowa kanału będzie bardzo
droga, a do tego mamy inne problemy
z gospodarką wodną do rozwiązania, czy-
li np. kwestię zbiorników retencyjnych,
które za kilka-kilkanaście lat będziemy
rozbierać, lub dalej inwestować w retencję
na terenach rolniczych, np. w zwiększe-
nie zasobów wodnych w systemach me-
lioracyjnych.

Moim zdaniem budowa kanału jest
więc inwestycją, w której nie chodzi
o to, by ją dokończyć, ale by ją plano-
wać. Często słyszę argumenty, że prze-
cież po Renie pływają statki. To praw-
da, ale ta rzeka jest bardzo stabilna pod
względem hydrologicznym, zaś zjawiska
lodowe prawie tam nie występują. Ren
był przekształcany w kierunku żeglugi
śródlądowej przez wiele lat. W przy-
padku Wisły problemem jest bardzo
duża ilość osadów, które ta rzeka niesie,
przez co jej koryto jest bardzo niestabilne
i zmienia się po każdej powodzi: głę-
bokie miejsca stają się płytkie i od-
wrotnie. Nawoływanie, byśmy my utrzy-
mywali taką infrastrukturę jak Niemcy
czy Holandia, to jak pomysł, byśmy mie-
li karawany z wielbłądami, bo takie
sprawdzają się w Egipcie. Dlatego my,
ze względu na nasze warunki środowi-
skowe, nie powinniśmy iść w kierunku
wielkogabarytowej żeglugi i skoncen-
trować się na szybszych i mniej szko-
dzących środowisku formach transpor-
tu. Wszystko wskazuje na konieczność
rozwoju kolei. Ale to już zupełnie inny,
niehydrologiczny temat. �
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dr hab. Mateusz Grygoruk
z Katedry Hydrologii, Meteorologii i Gospodarki Wodnej SGGW w Warszawie, 
współautor ekspertyzy hydrologicznej dla E40, wykonanej we współpracy 
z Koalicją Ratujmy Rzeki.
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Stany Zjednoczone 
– najbogatszy kraj trzeciego świata
Termin – trzeci świat – wywodzi się z czasów zimnej wojny, kiedy to tym
mianem nazwano kraje które nie były częścią dwóch rywalizujących 
ze sobą bloków. Były to w większości kraje postkolonialne położone 
w Afryce, zmagające się z wieloma problemami i biedą. Dlatego też 
z upływem lat ten termin stał się synonimem krajów rozwijających się.
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K
raje te łączy wiele wspólnych
cech. Jedną z nich, która wy-
klucza z tego grona kraje tzw.
„zachodu”, jest wysoki produkt

krajowy brutto per capita. Jednak ten
wskaźnik niewiele mówi nam o praw-
dziwej zamożności społeczeństwa i tego
jak dobrze się w danym kraju żyje lu-
dziom. Gdy odrzucimy ten wskaźnik,
okazuje się że pod wieloma względami je-
den z najbogatszych krajów świata i sta-
wiany przez wielu „wolnorynkowców”
jako przykład tego, jak deregulacja pro-
wadzi do bogactwa, jest krajem „trzeciego
świata”. Droga neoliberalnych reform
mająca dogodzić tylko najbogatszym,
zapoczątkowana przez prezydenta Re-
gana i dziś tak ochoczo kontynuowana
przez Trumpa, sprawia że USA dla więk-
szości swoich obywateli oferuje poziom
życia porównywalny z najbiedniejszymi
krajami świata. 

Jednym z najbardziej znanych przy-
kładów jak bardzo Stany Zjednoczone są
nieprzyjazne dla swoich biednych oby-
wateli jest służba zdrowia. Stany Zjed-
noczone wydają na służbę zdrowia naj-
więcej pośród wszystkich krajów OECD,
ponad 17% swojego PKB. Druga w ko-
lejce Holandia wydaje prawie 12% (po-
mimo że w Holandii służba zdrowia, po-
dobnie jak w USA, jest oparta o pry-
watnych ubezpieczycieli, jednak objętych
bardziej restrykcyjnymi regulacjami).
Pomimo tak wielkich nakładów, służba
zdrowia w USA pozostaje niedostępna dla
mas obywateli. Bierze się to stąd, że jest
to system opierający się o prywatnych
ubezpieczycieli i ceny ubezpieczeń są czę-
sto za wysokie dla uboższych obywate-
li. Same ubezpieczenia posiadają wiele
wykluczeń i na porządku dziennym są
bankructwa spowodowane kosztami le-
czenia. Stany Zjednoczone są jedynym
wysoko rozwiniętym krajem, który nie
gwarantuje leczenia swoim obywate-
lom. Niska dostępność służby zdrowa
prowadzi do słabego zdrowia obywate-
li. W niektórych, biedniejszych regionach
południowych stanów USA, oczekiwana
długość życia jest na poziomie krajów ta-
kich jak Bangladesz, Nigeria czy Algieria.
Inne wskaźniki takie jak umieralność no-
worodków także znajdują się na pozio-
mie krajów rozwijających się. 

Kolejnym wyróżnikiem krajów roz-
wijających się jest brak odpowiedniej in-
frastruktury. W Stanach Zjednoczonych
infrastruktura istnieje, ale podobnie jak
w wielu postkolonialnych krajach, po-

zbawiona z powodu braku funduszy i od-
powiedniej konserwacji niszczeje w szyb-
kim tempie. Transport zbiorowy poza
wielkimi ośrodkami miejskimi prak-
tycznie nie istnieje, co zmusza obywate-
li do korzystania z indywidualnego trans-
portu samochodowego. Jednak sieć dro-
gowa też ulega degradacji. Dla przykła-
du w stanie Iowa ponad 20% mostów jest
w stanie tak złym, że określa się je jako
„strukturalnie uszkodzone” i rekomen-
duje się ich zamknięcie. W Stanie Okla-
homa jest to 14%. W stanie Colorado
22% dróg jest w złym stanie, w stanie Lu-
izjana jest to 25%, a już w Kalifornii 44%.
Z powodu obniżek podatków dla naj-
bogatszych i permanentnego braku środ-
ków budżetowych jakość infrastruktury
drogowej pogarsza się z roku na rok. Po-
dobnie jest z wodociągami, kanalizacją
czy sieciami energetycznymi.

W Stanach Zjednoczonych znajdu-
je się większość najlepszych uniwersy-
tetów na świecie. Niestety system edu-
kacji także pozwala zaklasyfikować ten
kraj do grona krajów rozwijających się.
Koszty edukacji uniwersyteckiej w USA
są bardzo wysokie i pokrywane z kie-
szeni studentów. Studenci z mniej za-
możnych rodzin są zmuszeni do korzy-
stania z tzw. kredytów studenckich na
pokrycie czesnego, a potem spłacają je
przez 40 lat, co stanowi dla nich duże
obciążenie przez cale życie i barierę do
tworzenia własnych oszczędności. Ba-
riery tej nie posiadają studenci z boga-
tych rodzin, które mogą finansować edu-
kację swoich dzieci. Taki system pro-
wadzi do wykluczenia z edukacji uni-
wersyteckiej dużych grup społecznych.
Jednak i na niższym poziomie dostęp do
edukacji w USA nie jest łatwy. System fi-
nansowania szkół na najniższym lokal-
nym poziomie, oraz geograficzna dys-
trybucja bogactwa prowadzi do bardzo
niskiego poziomu finansowania szkół
w biednych rejonach kraju. Prowadzi to
do niskiej mobilności społecznej oraz
dziedziczenia biedy. Taki system pro-
wadzi także do zjawiska segregacji et-
nicznej w szkołach. 

Segregacja w dostępie do edukacji łą-
czy się nierozerwalnie z kolejnym czyn-
nikiem plasującym Stany Zjednoczone
w gronie krajów rozwijających się, czy-
li poziomem ubóstwa wśród ich obywa-
teli i rozpiętości majątkowej. Zgodnie
z danymi urzędu statystycznego USA
w 2016 r. 12,7% obywateli żyło w ubó-
stwie, a 29,8% na jego granicy. 15,6 mi-
liona gospodarstw domowych miało
problem z zapewnieniem dostatecznej ilo-
ści żywności. 554 tys. ludzi pozostaje bez
dachu nad głową, z czego 44% posiada

pracę. Bieda w USA jest także nierówno
dystrybuowana w zależności od pocho-
dzenia etnicznego. Przykładowo 10% bia-
łych mieszkańców żyje poniżej granicy
ubóstwa, a wśród latynoskiej populacji
tego kraju to 23,6%. 

Bieda wiąże się z przestępczością.
Liczba więźniów na 100 000 mieszkań-
ców wynosi 655, co jest najwyższym
wskaźnikiem na świecie. Jest to poniekąd
związane z prywatyzacją więziennictwa,
które generują duże zyski przy rosnącej
liczbie więźniów. Wskaźnik zabójstw na
poziomie 5,30 także stawia USA poza
gronem najbardziej rozwiniętych krajów
świata. 

Te wszystkie wskaźniki znajdują tak-
że zakotwiczenie w teoriach ekono-
micznych. Stany Zjednoczone wpisują się
doskonale w model stworzony przez no-
blistę w dziedzinie ekonomii Arthura Le-
wisa. Model ten został stworzony na po-
trzeby opisania sytuacji krajów rozwija-
jących się. Wedle tego modelu w krajach
rozwijających się następuje dualizm. Wy-
stępuje bardzo liczna biedna część spo-
łeczeństwa, która nie ma praktycznie żad-
nego wpływu na politykę i bogata nie-
liczna kasta, która dzięki swoim wpły-
wom płaci niskie podatki, a zarazem dba,
by biedna cześć społeczeństwa stanowi-
ła dla niej tanią siłę roboczą.

W wielu krajach rozwijających się ta
biedna cześć społeczeństwa ma też
stanowić rezerwuar tanich żołnierzy
w prowadzonych przez nich wojnach,
a armia i władza cywilna pozostają w ści-
słym związku. I tu analogia jest oczywi-
sta. Społeczeństwo amerykańskie stano-
wi doskonale źródło mięsa armatniego
dla wojska, a kompleks militarno-prze-
mysłowy żyje w symbiozie z władzami
w Waszyngtonie. 

Tu można zauważyć wyraźną różni-
cę między drogami, jakie wybrały „de-
mokratyczne” władze USA i autorytarne
władze Chin. Podczas gdy Stany Zjed-
noczone, dzięki polityce neoliberalnej,
tworzą dualne społeczeństwo, gdzie kla-
sa średnia zanika, a duże obszary kraju
popadają w biedę, z której nie mogą się
wydostać, autorytarne władze w Pekinie
wydobywają ze skrajnej biedy kolejne mi-
liony swoich obywateli, i dzięki zorga-
nizowanej polityce gospodarczej i inwe-
stycjom w infrastrukturę budują silną kla-
sę średnią.

Taki obraz sytuacji nie tylko wskazuje,
jak neoliberalny kurs prowadzi do po-
ważnych problemów społecznych, ale
także każe zastanowić się, czy wyodręb-
niony wskaźnik PKB pozwala zakwalifi-
kować dany kraj do krajów rozwiniętych
czy rozwijających się. �
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W
jednym z głównych wydań
wiadomości z sierpnia bie-
żącego roku podano lako-
niczną informację o za-

mieszkach na Puerto Rico wymierzonych
w gubernatora wyspy, bez głębszego
wyjaśnienia przyczyn niezadowolenia.
W istocie wyspa, o której prawie nic się
nie mówi, stała się areną burzliwych de-
monstracji. Rozruchy zaczęły się 15 lip-
ca. Tłum liczący według różnych danych
od 100 do 400 tysięcy demonstrantów
skandował „Ricky renuncia!” – Ricky po-
daj się do dymisji!”, „El pueblo no te qu-
iere!” – „Lud ciebie nie chce!”, „La cor-
rupcion es la violencia!” – „Korupcja jest
przemocą!”. Zamieszki wybuchły po
tym jak 11 lipca Centro de Periodismo
Investigativo ujawniło około 900 stron
czatu z platformy informacyjnej Tele-
gram, zawierającej rozmowy gubernatora
Ricardo Rosello i jego współpracowni-
ków zawierające obsceniczne, homofo-
biczne i seksistowskie wypowiedzi, na-
wiązujące do wyuzdanych praktyk sek-
sualnych oraz zdradzające niesłychaną ko-
rupcję. Oprócz wygłaszania erotycznych
wulgaryzmów Rosello szydził z ofiar
huraganu Maria, który spustoszył wyspę
w 2017 r. Okazało się także, iż guber-
nator przywłaszczył sobie 15,5 mln do-
larów przeznaczonych na szkolnictwo
i służbę zdrowia. Wiadomości te rozju-

szyły Portorykańczyków, którzy posta-
nowili pozbawić go urzędu. W ciągu
pierwszego dnia rozruchów 113 tys. osób
podpisało petycję domagającą się ustą-
pienia gubernatora i członków rządu. Tito
Kayak, aktywista, który upowszechniał in-
formacje z czatu, został zaaresztowany
przez policję. Do akcji ulicznych wezwa-
ły związki zawodowe: Union de Trabaja-
dores de la Industria Electrica y Riego,
Asociacion Puertorriquena de Profesores
Universitarios, Central Puertorriquena
de Trabajadores i inne. Protesty poparli ka-
toliccy biskupi i wezwali gubernatora do
dymisji. El Colegio de Abogados de Pu-
erto Rico zakomunikowało, że znajdzie
podstawy prawne do usunięcia Rosello.
Gubernator butnie odrzucił możliwość
ustąpienia i w związku z tym zamieszki
przybrały na sile. Próbował jednak roz-
ładować atmosferę, udzielając dymisji
tym członkom rządu, którzy byli wymie-
nieni w czacie. Zapowiedział też, że nie bę-
dzie zabiegał o reelekcję w 2020 r. i zre-
zygnował z kierownictwa rządzącej No-
wej Partii Postępowej. 

Tłumy wzburzonych mieszkańców
wyspy ruszyły w kierunku La Fortaleza
– siedziby rządu i gubernatora. Policja za-
atakowała protestujących pałkami, ku-
lami gumowymi i gazem łzawiącym.
W miejscowości Guyanabo siły porząd-
kowe użyły gazu pieprzowego. Starcia

miały bardzo gwałtowny przebieg, a licz-
ba demonstrantów zwiększyła się do
750 tys. osób. Do protestujących dołączyli
znani piosenkarze Ricky Martin, Bud
Bunny, Tommy Torres, Nengo Flow, pio-
senkarki Olga Teresa Tanon, Ednita Na-
zario, gitarzystka Kany Garcia, a także ak-
torka, modelka i prezenterka telewizyjna
Karla Patricia Monroig. Drugiego dnia
rozruchów rannych zostało 21 osób, 5 de-
monstrantów zatrzymano. Ustępstwa ze
strony gubernatora nie uspokoiły na-
strojów. Wkrótce potem okazało się, kto
ma decydujący wpływ na wydarzenia na
Puerto Rico. Biały Dom z uwagą śledził
wydarzenia w wyspie. 18 lipca Donald
Trump oświadczył : „Znam doskonale lu-
dzi z Puerto Rico. Są genialni, ale więk-
szość ich przywództwa jest skorumpowana
i okrada rząd Stanów Zjednoczonych”.
23 lipca amerykański Prezydent odniósł
się personalnie do gubernatora, określa-
jąc go mianem „okropny”. Widać było, że
Donald Trump nie zamierzał zaogniać sy-
tuacji poparciem dla skorumpowanego es-
tablishmentu z Puerto Rico. 25 lipca Ro-
sello ogłosił swą dymisję. 

Ujawnienie wiadomości z czatu okre-
ślane przez amerykańską prasę jako afe-
ra Telegram Gate było kroplą, która prze-
lała misę ogromnego niezadowolenia
wynikłego z fatalnej sytuacji gospodarczej
i politycznej Puerto Rico. W 1511 r. Hisz-

Nieoczekiwana rebelia 
na Puerto Rico

Niewiele w Polsce wiadomo o Puerto Rico. Starsze pokolenie być może pamięta
niewidomego pieśniarza Jose Feliciano, młodsze słucha Jennifer Lopez.

Andrzej Ulmer
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panie podbili tą wyspę zwaną przez
miejscowych Indian Borinquen. Skutkiem
hiszpańskich represji i terroru ludność in-
diańska zaczęła wymierać w przyspie-
szonym tempie. Już w 1513 r. zaczęto
sprowadzać niewolników z Afryki, gdyż
brakowało rąk do pracy na nowych pa-
nów wyspy. 

W latach 1899-1901 Stany Zjedno-
czone pod pozorem wspierania ruchów
niepodległościowych na Kubie i Filipi-
nach rozpoczęły zwycięską wojnę z Hisz-
panią. W efekcie Kuba, Puerto Rico i Fi-
lipiny dostały się w orbitę bezpośrednich
wpływów USA. Na mocy traktatu w Pa-
ryżu nazwę wyspy zmieniono na Porto
Rico (dawną nazwę Puerto Rico przy-
wrócono w 1932 r. ale obecnie funk-
cjonują obie nazwy), anulowano do-
tychczasową walutę peso, zastępując ją
dolarem amerykańskim (ta zmiana oka-
zała się trwała), a w 1917 r. każdy Por-
torykańczyk otrzymał obywatelstwo
amerykańskie. Za zmianami polityczny-
mi szły gospodarcze. Większość areału
rolniczego Puerto Rico przekształcono
w plantacje trzciny cukrowej, których
właścicielem została firma prywatna
Azucar Dominio. Poczta, koleje, port
w San Juan przeszły w ręce spółek ame-
rykańskich. Największym potentatem
na wyspie stał się słynny koncern United
Fruit Company (obecnie Chiquita). Lata
trzydzieste i czterdzieste XX w., to okres
burzliwych rozruchów i protestów na
rzecz odrzucenia dominacji amerykań-

skiej, organizowanych przez powstałą
w 1912 r. Portorykańską Partię Niepod-
ległościową. W 1952 r. z inicjatywy Bia-
łego Domu doszło do ogłoszenia Wolne-
go Państwa Stowarzyszonego zwanego
także Commonwealth’em. To wydarzenie
w 1950 r. poprzedziły ostre zamieszki
w Naranjito, Mayaguez i Arecibo. Po-
wtórzyły się one w 1954 r. W następnych
dziesięcioleciach sytuacja powoli ulegała
zmianom. Miejsce dążeń niepodległo-
ściowych zajęły intencje do stania się ko-
lejnym stanem USA. Nie wynika to z sym-
patii dla Ameryki, ale z chęci pozyskania
lepszej pozycji ekonomicznej i politycznej.
W referendum z czerwca 2017 r. 97%
obywateli głosowało za przystąpieniem do
Unii Północnoamerykańskiej, co dałoby
wyspie status Kalifornii i Florydy. Ten wy-
soki rezultat uzyskano jednak głosami za-
ledwie 22% spośród tych, którzy poszli na
głosowanie. 

Na aneksję musi wyrazić zgodę Kon-
gres amerykański. Tej decyzji jednak nie
podejmuje. Wolne Państwo Stowarzy-
szone Puerto Rico nie zostało wcielone
do USA, ale działają tu prawie wszystkie
ważniejsze agendy rządu federalnego
jak np. Department of Homeland Secu-
rity, US Customs & Border Protection,
US District Attorneys i wiele innych. Rząd
w San Juan ma prawo pobierać podatki
od swych obywateli, a jednocześnie jest
on zobowiązany płacić odpowiednie po-
datki władzom federalnym, np. w 2009
r. do kasy amerykańskiego Departa-
mentu Skarbu wpłynęło z Puerto Rico
3,742 mld dolarów. Mimo, że artykuł I.1
konstytucji portorykańskiej głosi, że
władza polityczna na Puerto Rico po-
chodzi od ludu i jest wykonywana zgod-
nie z jego wolą, to artykuł VII.3 stwier-
dza, że jakakolwiek zmiana konstytucji
lub ustroju państwowego musi mieć
zgodę amerykańskiego Kongresu. Kon-
stytucja określa ustrój polityczny Puerto
Rico jako republikański. Głową państwa
jest gubernator wybierany liczbą ponad
2/3 głosów Senatu i Izby Reprezentantów
portorykańskiego parlamentu. Deputo-
wani z Puerto Rico mogą znaleźć się
w amerykańskim parlamencie, ale bez
prawa do głosowania i składania inicja-
tyw ustawodawczych.

Prawie wszystkie większe firmy na
Puerto Rico są w rękach amerykań-
skich. W miastach na każdym kroku rzu-
cają się w oczy apteki Walgreens, sklepy
Home Depot, Burger King i inne. Firmy
amerykańskie płacą tu dużo niższe po-
datki niż we własnym kraju. Cała wy-
miana handlowa Wolnego Państwa Sto-
warzyszonego odbywa się na linii USA
– Puerto Rico. Przypomina to trochę re-

lacje gospodarcze Kuby ze Stanami Zjed-
noczonymi przed 1959 r. Od czasów neo-
liberalnych reform Reagana wzmogła się
prywatyzacja (np. sprywatyzowano cały
transport morski w rejonie portu San
Juan) i cięcia w sferze społecznej (np. ob-
cięto nakłady na służbę zdrowia o 300
mln dolarów). 

Sytuacja ekonomiczno-społeczna wy-
spy jest fatalna. W 2015 r. poprzedni gu-
bernator wyspy Alejandro Garcia Padil-
la oświadczył, że Puerto Rico jest za-
dłużone na niespłacalną kwotę 73 mld
dolarów. Na 3.994 mln mieszkańców tyl-
ko 907.200 ma zatrudnienie. 45% miesz-
kańców żyje w skrajnej nędzy. Wskaźnik
zarobkowej emigracji wynosi 1000 rodzin
miesięcznie. Celem emigrantów są Sta-
ny Zjednoczone (głównie Floryda) oraz
w znacznie mniejszym stopniu Meksyk
(głównie Yucatan) i inne kraje regionu.
Skutkiem emigracji na wyspie realnie
przebywa 2,6 mln osób. Płaca minimal-
na wynosi tu od 160 do 290 dolarów
miesięcznie i jest najniższa w całych Sta-
nach. We wrześniu 2017 r. wyspę spu-
stoszył huragan Maria. Zginęło wówczas
ponad 3000 osób, ale czynniki oficjalne
przez dłuższy czas zatajały tą liczbę.
Uszkodzeniu uległy instalacje elektrycz-
ne i wodociągi. W 11 miesięcy po przej-
ściu huraganu wiele rejonów wyspy było
nadal pozbawionych prądu, wody i opie-
ki lekarskiej. W licznych domach ludzie
do dziś używają lamp naftowych i świec.
Gospodarka Puerto Rico nie dysponuje
środkami, by naprawić szkody. Zwró-
cono się więc z petycją do rządu i Kon-
gresu amerykańskiego o pomoc huma-
nitarną. Czynniki decyzyjne w USA nie
spieszyły się z pomocą. Przypomniano
Portorykańczykom ich zadłużenie zanim
po dłuższym czasie napłynęła pomoc fi-
nansowa. 

W kontekście tej sytuacji ustąpienie
Rosello nie do końca uspokoiło nastro-
je. Funkcję tymczasowego gubernatora
zaproponowano dotychczasowej sekre-
tarz Departamentu Sprawiedliwości Wan-
dzie Vazquez. Wrogie wobec niej de-
monstracje sprawiły, że początkowo od-
mówiła przyjęcia tego stanowiska. Pro-
testujący identyfikowali ją z kliką Rosello.
Ostatecznie jednak 2 sierpnia Wanda Va-
zquez Garced przyjęła funkcję tymcza-
sowego gubernatora wyspy. Czekają ją
trudne chwile. 92% mieszkańców Puer-
to Rico uważa, że ich sytuacja jest bardzo
zła, a 79% jest zdania, że w przyszłości
się pogorszy. Jest to więcej niż prawdo-
podobne, gdyż do brzegów wyspy zbli-
ża się kolejny huragan. Wróży to kolo-
salne kłopoty, ale media głównego nur-
tu widzą tylko kłopoty w Wenezueli. �
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PLL LOT 
nie skorzystał z szansy 

na dobrą zmianę

Wydawało się, że ogłoszenie konkursu na stanowisko prezesa Polskich
Linii Lotniczych LOT doprowadzi do zmiany władz narodowego 

przewoźnika. Stało się jednak inaczej.

TRANSPORT LOTNICZY W TRYBIE AWARYJNYM
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R
afał Milczarski ponownie został
wybrany na prezesa PLL LOT.
Obrońcy prezesa podkreślają,
że za jego kadencji PLL LOT

zwiększył liczbę pasażerów, połączeń
i przelotów, a spółka ma dobre wyniki fi-
nansowe. Od prezesa narodowego prze-
woźnika, szefa strategicznej firmy nad-
zorowanej przez premiera polskiego rzą-
du należy jednak oczekiwać znacznie wię-
cej.

W swojej pierwszej kadencji Mil-
czarski zasłynął przede wszystkim kom-
pletnym brakiem zdolności zarządzania
ludźmi i wrogim podejściem wobec za-
kładowych związków zawodowych. Swo-
ją nieprzejednaną i konfliktową postawą
Milczarski doprowadził do strajku, cho-
ciaż różnymi sztuczkami prawnymi sta-
rał się go zablokować. Podczas strajku
prezes wsławił się arogancją, bezczelno-

ścią, łamaniem obietnic, zwolnieniem
dyscyplinarnym liderki związku stewar-
dess, ganianiem za szefem związku pilo-
tów ze zwolnieniem dyscyplinarnym,
próbami zastraszenia strony związkowej
pozwami sądowymi, a następnie wy-
rzuceniem z firmy 67 osób, co dopro-
wadziło do radykalnego zwiększenia
skali strajku i olbrzymich strat finanso-

wych dla firmy. Sytuacja w firmie uspo-
koiła się dopiero wtedy, gdy prezes zo-
stał odsunięty od rozmów z protestują-
cymi. Strajkujący zostali przywróceni do
pracy, porozumienie zarządu z załogą zo-
stało osiągnięte, ale stało się tak między
innymi dzięki temu, że Milczarski nie
brał udziału w negocjacjach. Prezes oka-
zał się więc nieskuteczny w rozwiązy-
waniu problemów, a jego spór ze związ-
kowcami, w tym szczególnie bezprawne
zwolnienie Moniki Żelazik, naraziło
firmę na olbrzymie straty. W trakcie straj-
ku protestujący skarżyli się też, że wła-
dze spółki naprędce liberalizują i nacią-
gają procedury bezpieczeństwa. Postę-
powanie Milczarskiego w trakcie straj-
ku było więc antypracownicze, nieod-
powiedzialne i szkodliwe dla firmy.
Trudno zrozumieć, jak ktoś taki mógł do-
stać ponowną nominację.

Warto też podkreślić, że od począt-
ku swoich rządów Milczarski rozpo-
wszechniał w firmie umowy niestandar-

dowe, choć Kodeks Pracy jasno mówi, że
gdy jest określone miejsce pracy, czas pra-
cy i podległość służbowa, to powinny być
etaty. Mimo to PLL LOT wciąż zatrud-
nienia stewardessy i pilotów na samo-
zatrudnieniu, a Państwowa Inspekcja
Pracy uruchomiła postępowanie sądowe
wobec rejestrującej pilotów spółki LOT
Crew, która zdaniem PIP jest niezareje-

strowaną agencją zatrudnienia. Jej jedy-
ną rolą było bowiem rejestrowanie jed-
noosobowych firm pilotów wykonują-
cych dokładnie te same obowiązki co pi-
loci zatrudnieni na etacie w PLL LOT.
Warto też zauważyć, że swoją polityką
Milczarski dał zły przykład działającemu
w Polsce Ryanairowi, który również za-
czął zatrudniać pracowników na samo-
zatrudnieniu, zachęcony antypracowni-
czą polityką narodowego przewoźnika.

Z całą pewnością ponowny wybór
Milczarskiego na prezesa stanowi zły sy-
gnał dla całego polskiego rynku pracy,
tym bardziej, że PLL LOT jest nadzoro-
wany bezpośrednio przez premiera, Ma-
teusza Morawieckiego. Mamy bowiem
przyzwolenie rządu na działania anty-
pracownicze, nagonki na związki zawo-
dowe, narzucanie wymuszonego samo-
zatrudnienia. Miała być dobra zmiana na
rynku pracy, tymczasem mamy nomina-
tów partyjnych, którzy umacniają pato-
logie na rynku pracy. Ponowny wybór

Rafała Milczarskiego na prezesa PLL
LOT dowodzi, że rząd nie zamierza
zmieniać swojej polityki w strategicznych
spółkach skarbu państwowa. �
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Została Pani zwolniona dyscy-
plinarnie w Państwowych Portach
Lotniczych. Pełniła Pani bardzo
wysokie stanowisko – była Pani
szefową działu HR. Dlaczego pre-
zes firmy, Mariusz Szpikowski zde-
cydował się Panią zwolnić?

Tak, byłam zatrudniona w Przedsię-
biorstwie Państwowym „Porty Lotni-
cze” w Warszawie od kwietnia 2016 r. do
marca 2018 r. jako dyrektor personalna.
W piątek 16 marca 2018 r. złożyłam
w sekretariacie prezesa Szpikowskiego za-
wiadomienie o mobbingu, a 19 marca
wysłałam do PPL listem poleconym za
zwrotnym poświadczeniem odbioru roz-
wiązanie umowy o pracę bez wypowie-
dzenia zgodnie z Art. 55 Kodeksu Pracy,
gdyż pracodawca dopuścił się ciężkiego
naruszenia podstawowych obowiązków
wobec pracownika. Była to moja reakcja
na politykę personalną Szpikowskiego,
z którą absolutnie się nie zgadzałam, a za
którą byłam jako szefowa HR odpo-
wiedzialna. Dokument ten został ode-
brany w PPL 21 marca ubiegłego roku.
Sądzę, że głównym powodem mojego
zwolnienia z pracy było właśnie złożone
przeze mnie zawiadomienie o mobbingu,
tylko że ten dokument odebrałam
z poczty dopiero 4 kwietnia. Chcę jesz-
cze nadmienić, że zgodnie z procedurą
antymobbingową, która była w PPL,
pracodawca miał obowiązek powołać ko-
misję antymobbingową i zbadać sprawę.
Nic takiego się jednak nie stało, a Szpi-
kowski wpadł w panikę po otrzymaniu

mojego zawiadomienia i wysłał mi pięć
rozwiązań umowy o pracę z artykułu 52
– dwa na stary adres, dwa na nowy i jesz-
cze jedno kurierem.

Złożyła Pani skargę o mobbing
na Szpikowskiego i jego najbliż-
szych współpracowników. Jakie
są Pani podstawowe zarzuty wobec
prezesa PPL? Na czym polegał
mobbing?

Myślę, że najlepiej będzie, gdy lite-
ralnie przedstawię Panu katalog zarzutów,
które sformułowałam w swojej skar-
dze, którą przesłałam 16 marca 2018 r.
W opisie zachowań będących przyczyną
skargi znalazły się:
• ciągła i nieracjonalna krytyka wyko-
nywanej pracy,
• ograniczenie możliwości wypowiada-
nia się, brak możliwości zabrania głosu,
• nieustanne kwestionowanie wypo-
wiadania się, brak możliwości zabrania
głosu,
• nieustanne kwestionowanie każdej
decyzji,
• zlecanie bezsensownych prac,
• przydzielanie nadmiernej liczby zadań,
• przydzielanie zadań z nierealnymi ter-
minami ich wykonania,
• stosowanie pogróżek słownych i pi-
semnych,
• straszenie zwolnieniem z pracy,
• unikanie kontaktów, nieprzyjmowanie
w sprawach służbowych, niepodpisy-
wanie dokumentów, co często dopro-
wadza do niepowodzenia danego przed-
sięwzięcia,
• ciągła zmiana decyzji,
• umniejszanie pozycji,
• zaniżanie oceny zaangażowania
w pracę,

• zmuszanie do łamania prawa po-
wszechnie obowiązującego oraz procedur
wewnętrznych,
• przeprowadzanie ciągłych kontroli
w podległym Biurze ZZL.

Przykładów nagannych zachowań
Szpikowskiego było mnóstwo i wszyst-
kie one wpisywały się w kategorię mob-
bingu.

Na jakim etapie jest Pani spra-
wa ze Szpikowskim? Jakie środki
Pani podjęła wobec prezesa PPL?

Minęło półtora roku od zwolnienia
mnie z PPL, a moja sprawa jest na bar-
dzo początkowym etapie. Odbyły się do-
piero trzy rozprawy i wysłuchano do-
piero dwóch świadków ze strony po-
zwanego, a ja sama zgłosiłam około pięt-
nastu świadków. Nie wiem dlaczego
w moim przypadku terminy rozpraw są
ustalane raz na pół roku, jednorazowo
wzywanych jest tylko dwóch świadków,
a czas rozprawy jest zaplanowany na
dwie godziny, czyli stanowczo za krót-
ko, żeby wysłuchać całość zeznań. Na
pierwszej rozprawie sędzina zapytała,
czy widzimy możliwość „dogadania
się”. Oczywiście pełnomocnik PPL,
chcąc grać na zwłokę, powiedział, że jak
najbardziej na to liczy, ja natomiast
stanowczo odmówiłam, co nie spodo-
bało się sędzinie, bo w jej ocenie ta spra-
wa będzie bardzo długa. Natomiast chcia-
łam polubownie rozstać się z firmą dwu-
krotnie: pierwszy raz w maju 2017 r.,
a drugi w lutym 2018 r. W obydwu
przypadkach słyszałam od prezesa, że za-
stanowi się nad warunkami naszego roz-
stania, ale nic nie proponował, tylko
chciał się mnie pozbyć w najgorszy
sposób, w jaki można zakończyć współ-

Bezprawie w Portach Lotniczych

Z Renatą Grzywną, byłą szefową działu HR 
w Państwowych Portach Lotniczych, 
rozmawia Piotr Szumlewicz
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pracę z pracownikiem, a mianowicie ruj-
nując mu życie. 

Dlatego postanowiłam podjąć walkę
z tym człowiekiem. Starałam się nagło-
śnić sprawę tego, co się dzieje w PPL
w mediach, udzieliłam wywiadu do
RMF FM i „Gazecie Wyborczej”, ale
również złożyłam zawiadomienie o moż-
liwości popełnienia przestępstwa przez
Szpikowskiego do ABW i Prokuratury
Okręgowej.

Czy przedstawiciele władz pu-
blicznych odnieśli się do Pani
skarg na działania prezesa? Jak
Pani zdaniem powinni zareago-
wać? 

Nikt z przedstawicieli władzy pu-
blicznej nie odniósł się do moich skarg na
działania prezesa, a wręcz przeciwnie,
wszystkie sprawy były zamiatane pod dy-
wan i umarzane. Prokurator, która przyj-
mowała moje zeznania, zapytała się
mnie, dlaczego nic nie zrobiłam, skoro
w PPL dochodziło do takich nadużyć, na
co odpowiedziałam jej, że odeszłam
z PPL, poszłam do mediów, do ABW,
a teraz jestem u niej. To mało? Ale wi-
docznie mało, skoro wszystkie sprawy są
ukrywane pod dywan.

Jak Pani ocenia sposób zarzą-
dzania firmą przez Szpikowskiego
i jego podejście do pracowników?

Przez ponad 20 lat pracy zawodowej
nie spotkałam na swojej drodze tak
podłego człowieka jak Szpikowski. Dla
niego zwolnić człowieka z artykułu 52,
to jak splunąć, nie ma znaczenia, że ła-
mie komuś życie. Zarządzanie przez za-
straszanie, upokarzanie, powoływanie się
na wpływy, czyli zarządzanie przez mob-
bing to jego styl sprawowania władzy.

5 października TVN24 wyemi-
tował program, w którym pokazy-
wał patologiczne zjawiska w fir-
mie, w tym wykorzystywanie przez
prezesa firmy Centralnego Biura
Antykorupcyjnego do ukrywania
nieprawidłowości w firmie. Czy
znała Pani sprawy, które pojawiły
się w materiale? Jak Pani ocenia te
informacje?

12 maja 2017 r. została zakończona
kontrola Urzędu Lotnictwa Cywilnego na
Lotnisku Chopina, która wykazała dwie
nieprawidłowości poziomu pierwszego.
Jedna z nich dotyczyła zbyt małej liczby
pracowników o odpowiednich kompe-
tencjach. Sytuacja ta była konsekwencją
zwalniania przez prezesa osób z tego dzia-
łu i blokowania zatrudniania na ich
miejsce nowych osób. Dyrektorem od-

powiedzialnym działu był Andrzej Ilków,
któremu Szpikowski nie pozwalał za-
trudniać nowych pracowników, co ozna-
czało, że uniemożliwiał mu właściwe wy-
konywanie obowiązków. W ten sposób
prezes zaburzał prawidłowe funkcjono-
wanie Lotniska Okęcie, a tym samym
stwarzał realne zagrożenie dla pasażerów.

Jeden egzemplarz protokołu z kon-
troli, dowodzącej nieprawidłowości po-
ziomu pierwszego został przekazany
Ilkowowi w późnych godzinach popo-
łudniowych. Ponieważ o tej porze już nie
było w pracy pracownika kancelarii taj-
nej, dyrektor zamknął go w swoim ga-
binecie w odpowiednio zabezpieczonej
szafce. 13 maja zadzwonił do mnie Szpi-
kowski, bym natychmiast stawiła się
w pracy. Nadmienię, że mieszkam w Płoc-
ku 120 km od Warszawy, a w tym dniu
byłam na działce ponad 170 km od War-
szawy, ale po rozmowie z prezesem po-
wiedziałam, że będę w firmie za 3 go-
dziny.

Kiedy byłam już w drodze, ponow-
nie zadzwonił do mnie Szpikowski i po-
wiedział, że dziś już nie muszę przyjeż-
dżać, ale żebym była gotowa jutro. W nie-
dzielę nikt nie dzwonił, abym stawiła się
do firmy, ale domyślałam się, że chodzi-
ło o czyjeś zwolnienie z pracy. Dlatego
postanowiłam wcześniej w poniedziałek
wyjechać do pracy, bo miałam przeczu-

cie, że coś będzie się działo. Niestety na
autostradzie był wypadek i utknęłam w
korku. Kiedy dotarłam do pracy, do-
wiedziałam się, że dyrektor Ilków został
zwolniony dyscyplinarne. Nie mogłam
w to uwierzyć, zamknęłam się w swoim
gabinecie i się rozpłakałam, coś we mnie
pękło. Tego samego dnia przyszedł do
mojego gabinetu jeden z kluczowych dy-
rektorów i powiedział mi, że miał prze-
ciek z Urzędu Lotnictwa Cywilnego
o złym wyniku kontroli i że dzięki nie-
mu nie pozbawili Szpikowskiego stano-
wiska, bo zabrali Ilkowowi protokół
z kontroli ULC. Dowiedziałam się, że gdy-
by trafił on do ministra Adamczyka, to
Szpikowskiego wyrzuciliby z PPL-u. Do-
datkowo okazało się że 13 maja CBA we-
szło do ULC i stamtąd również zabrało
niekorzystny dla Szpikowskiego protokół.
Wszystko to są rzeczy skandaliczne, któ-
re nigdy nie powinny mieć miejsca w nor-
malnie funkcjonującym państwie. �
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13.04.2017 r. – do ULC wpływa pi-
smo podpisane przez Zastępcę Dyrektora
Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopi-
na Andrzeja Ilkowa (data pisma: 11-04-
2017 r.) adresowane do Naczelnego
Dyrektora Przedsiębiorstwa Państwo-
wego „Porty Lotnicze” Mariusza Szpi-
kowskiego. Pismo informuje, że działa-
nia Naczelnego Dyrektora Mariusza
Szpikowskiego powodują zagrożenie dla
bezpieczeństwa i ochrony lotniska. Pismo
otrzymali do wiadomości: Minister In-
frastruktury i Budownictwa, Prezes Urzę-
du Lotnictwa Cywilnego oraz, Prze-
wodniczący Rady Pracowniczej Przed-
siębiorstwa Państwowego „Porty Lotni-
cze”.

13.04.2017 r. – Wiceprezes Urzędu
Lotnictwa Cywilnego ds. Infrastruktury
Lotniczej, Piotr Goździk wydał ustnie
oraz na piśmie polecenie Zastępcy Dy-
rektora Departamentu Lotnisk – Barto-
szowi Świerzewskiemu, aby w dniu
19 kwietnia 2017 r. przeprowadził kon-
trolę doraźną w PPL w zakresie realiza-
cji przewidzianych przepisami zadań
Kierownika Odpowiedzialnego (wówczas

Kierownikiem Odpowiedzialnym był
Andrzej Ilków) oraz funkcjonowania
SMS (Safety Management System – Sys-
tem Zarządzania Bezpieczeństwem). Wy-
dał również polecenie udziału przedsta-
wiciela Departamentu Lotnisk w spo-
tkaniu Centralnej Rady ds. Przeglądów
Bezpieczeństwa Lotniska Chopina,
o którym była mowa we wspomnianym
piśmie Dyrektora Odpowiedzialnego
Ilkowa. W tym samym czasie trwała już
kontrola ULC w PPL w obszarze ochro-
ny (security), która rozpoczęła się jeszcze
przed wpłynięciem do ULC pisma od
Ilkowa.

14.04.2017 r. – w piśmie znak
DL.I.42.1.2017.MM (NK: 60599/17)
Podsekretarz Stanu w MIiB Jerzy Szmit
polecił Prezesowi ULC niezwłoczne prze-
prowadzenie kontroli na Lotnisku EPWA,
a także przekazanie wyników przed-
miotowej kontroli.

18.04.2017 r. – Prezes ULC, Piotr
Samson upoważnił pisemnie do prze-
prowadzenia kontroli doraźnej Przed-
siębiorstwa Państwowego „Porty Lotni-
cze” na Lotnisku Chopina w Warszawie

(EPWA) Bartosza Świerzewskiego – za-
stępcę dyrektora Departamentu Lotnisk
oraz Rafała Kęsickiego – Naczelnika In-
spektoratu Lotnisk Certyfikowanych
Według Standardów Międzynarodo-
wych. Przedmiotem kontroli było spraw-
dzenie bezpiecznej eksploatacji Lotniska
Chopina w Warszawie w obszarach
określonych w harmonogramie kontro-
li. Jako przyczynę wszczęcia kontroli
wskazano pismo Dyrektora Odpowie-
dzialnego, Andrzeja Ilkowa z dnia 11
kwietnia 2017 r., w którym informował
o działaniach powodujących zagrożenie
dla bezpieczeństwa i ochrony Lotniska
Chopina w Warszawie.

19.04.2017 r. – rozpoczęcie kontro-
li doraźnej Lotniska Chopina w War-
szawie. Kontrola została dwukrotnie
przedłużona z uwagi na złożoność pro-
cesu, obszerność materiału dowodowe-
go oraz czasową nieobecność Dyrekto-
ra Odpowiedzialnego, Andrzeja Ilko-
wa. W trakcie kontroli stwierdzono nie-
prawidłowości na podstawie rozporzą-
dzenia Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia
12 lutego 2014 r. ustanawiającego wy-

Kalendarium nieprawidłowości 
w Państwowych Portach Lotniczych
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magania oraz procedury administracyj-
ne dotyczące lotnisk zgodnie z rozpo-
rządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. U. UE L
44 z 14.02.2014 r. str. 1) oraz związanych
z nim Akceptowalnych Sposobów Speł-
nienia Wymagań (AMC) i Specyfikacji
Certyfikacyjnych (CS). Stwierdzone
nieprawidłowości zostały zakwalifiko-
wane jako nieprawidłowości poziomu 1
oraz 2.

Do stwierdzonych 
w czasie kontroli 
nieprawidłowości poziomu 
pierwszego należały: 

Brak osoby o kompetencjach Kie-
rownika Odpowiedzialnego. Stwier-
dzono, że osoba wyznaczona jako Kie-
rownik Odpowiedzialny (Dyrektor Od-
powiedzialny – zgodnie z terminologią
stosowana w PPL), z-ca dyrektora Por-
tu – Andrzej Ilków nie jest upoważnio-
ny do zagwarantowania sfinansowania
i przeprowadzenia wszystkich działań nie-
zbędnych do właściwego funkcjonowa-
nia lotniska, zgodnie ze stosownymi
wymaganiami określonymi w przepi-
sach UE. Ponadto inspektorzy ULC
stwierdzili, że Kierownik Odpowie-
dzialny nie posiadał możliwości dyspo-
nowania wystarczającymi środkami nie-
zbędnymi do właściwego funkcjonowa-
nia lotniska, w tym zasobami finanso-
wymi i ludzkimi. Decyzje w kwestiach fi-
nansowych i kadrowych były podejmo-
wane ostatecznie przez Dyrektora Na-
czelnego (Mariusza Szpikowskiego) lub
przez kierujących innymi działami PPL,
z pominięciem Kierownika Odpowie-
dzialnego.

Braki personalne w Biurze Opera-
cyjnym i Biurze Technicznym, wpływa-
jące na pracę i funkcjonowanie tych ob-
szarów. Inspektorzy ULC stwierdzili, że
wnioski o zatrudnienie personelu, po-
mimo ich akceptacji przez Kierownika
Odpowiedzialnego, nie zostały osta-
tecznie zaakceptowane przez Dyrektora
Naczelnego. Przeprowadzone już nabo-
ry do Działu Monitorowania Zgodności
zostały odrzucone przez Dyrektora Na-
czelnego (Mariusza Szpikowskiego). In-
spektorzy ULC zauważyli, iż z Uchwały
Rady Pracowniczej wynikało, że środki
na nowe etaty w przedsiębiorstwie są za-
bezpieczone, jednak nie są one przy-
dzielane do działów związanych z bez-
pieczeństwem operacji lotniczych. Skut-
ki braków kadrowych zauważono m.in.
na przykładzie Działu Monitorowania
Zgodności, który nie realizował zapla-
nowanego harmonogramu audytów. In-
spektorzy ULC stwierdzili również, że za-

rządzający lotniskiem nie prowadzi wy-
maganych przepisami analiz w zakresie
bezpieczeństwa związanego z wprowa-
dzanymi zmianami. Tzw. „zarządzanie
zmianą” m.in. w zakresie zmian na sta-
nowiskach kierowniczych, zmian sposobu
pracy, zmian dotyczących infrastruktury
lotniskowej nie jest realizowane.

Do stwierdzonych w czasie
kontroli nieprawidłowości
poziomu drugiego należały:

Osoby zastępujące Kierownika Od-
powiedzialnego nie posiadały tożsamych
kompetencji oraz upoważnień, co eta-
towy Kierownik Odpowiedzialny (m.in.
brak upoważnienia finansowego).

Zarządzający lotniskiem nie prowa-
dzi analiz w zakresie bezpieczeństwa
związanego z wprowadzaną zmianą. Za-
rządzanie zmianą m.in. w zakresie zmian
na stanowiskach kierowniczych, zmian
sposobu pracy, zmian dotyczących in-
frastruktury lotniskowej – nie są reali-
zowane.

Zarządzający lotniskiem nie stosuje
polityki „Just culture”. Polityka bezpie-
czeństwa powinna być promowana przez
Kierownika Odpowiedzialnego. Inspek-
torzy ULC stwierdzili, że część persone-
lu na stanowiskach kierowniczych nie po-
siada podstawowej wiedzy, na czym po-
lega „just culture”. Chodziło tu między
innymi o brak zasad przy zwolnieniach
dyscyplinarnych, których liczba w PPL od
czasu, gdy Mariusz Szpikowski został pre-
zesem, radykalnie wzrosła.

Stwierdzono, że osoby odpowie-
dzialne za nadzór nad służbami opera-
cyjnymi oraz systemem zarządzania bez-
pieczeństwem opisane w instrukcji ope-
racyjnej lotniska (m.in. Dyrektor Biura
Bezpieczeństwa Operacji Lotniczych,
z-ca Dyrektora Biura Bezpieczeństwa
Operacji Lotniczych, Kierownik Działu
Monitorowania Zgodności, Kierownik
Działu Zarządzania Bezpieczeństwem) są
jedynie czasowo wyznaczone do pełnie-
nia obowiązków lub są zatrudnione na
umowy czasowe o krótkich terminach. Po
uznaniu argumentacji PPL – niezgodność
ta została przekwalifikowana na uwa-
gę ogólną). Wszystkie stwierdzone nie-
zgodności, zarówno pierwszego, jak i dru-
giego poziomu zostały szczegółowo opi-
sane w protokole oraz udokumentowa-
ne materiałami dowodowymi.

12.05.2017 r. – zakończenie kontroli.
W siedzibie PPL odbyło się spotkanie za-
mykające kontrolę, na którym inspek-
torzy ULC szczegółowo omówili przebieg
kontroli oraz stwierdzone niezgodności.
Na spotkaniu przedstawiciele ULC po-
informowali, że z uwagi na stwierdzone

niezgodności poziomu 1 Prezes ULC
działający na podstawie prawa jest zo-
bowiązany do wszczęcia postępowania
administracyjnego w sprawie zawiesze-
nia ważności certyfikatu dla Lotniska
Chopina w Warszawie, co jest standar-
dową procedurą każdorazowo stoso-
waną w podobnych przypadkach.

13.05.2017 r. (sobota pracująca
w ULC) – z upoważnienia Prezesa ULC
Piotr Goździk podpisał zawiadomienie
skierowane do Przedsiębiorstwa Pań-
stwowego „Porty Lotnicze” o wszczęciu
postępowania administracyjnego w spra-
wie zawieszenia ważności certyfikatu
dla Lotniska Chopina w Warszawie.

15.05.2017 r. – o godz. 09.35, pra-
cując w swoim gabinecie, Piotr Goździk
otrzymał od swojego przełożonego – pre-
zesa Piotra Samsona wiadomość sms
informującą, że u zastępcy dyrektora De-
partamentu Lotnisk Bartosza Świerzew-
skiego jest CBA. Po wejściu do gabinetu
zastępcy dyrektora Departamentu Lot-
nisk oprócz Piotra Samsona i Bartosza
Świerzewskiego zastał tam funkcjona-
riuszy Centralnego Biura Antykorup-
cyjnego. Funkcjonariusze przeprowa-
dzali szczegółowe przeszukanie gabine-
tu dyrektora Świerzewskiego oraz gabi-
netu naczelnika Inspektoratu Lotnisk
Certyfikowanych Według Standardów
Międzynarodowych – Rafała Kęsickiego.
Następnie dwóch funkcjonariuszy prze-
szukało także gabinet Goździka. Czyn-
ności CBA w ULC trwały praktycznie
cały dzień. Funkcjonariusze CBA zabra-
li całość dokumentacji dotyczącej prze-
prowadzonej kontroli doraźnej na Lot-
nisku Chopina w Warszawie. Zabrali tak-
że służbowy komputer przenośny za-
stępcy dyrektora Departamentu Lotnisk
– Bartosza Świerzewskiego. Podczas
przeszukania dokładnie sprawdzano za-
wartość wszystkich mebli, w szczegól-
ności szukano elektronicznych nośników
informacji oraz na miejscu sprawdzano
ich zawartość, przejrzano wszystkie do-
kumenty znajdujące się w przeszukiwa-
nych pomieszczeniach oraz rzeczy oso-
biste (torby, teczki, ubrania). Na pytanie
Goździka o cel przeszukania, funkcjo-
nariusze odpowiedzieli, że prowadzone
jest postępowanie. Nie chcieli jednak po-
informować, w jakiej sprawie jest ono
prowadzone. W protokole z przeszuka-
nia wpisany był jedynie numer postępo-
wania. Funkcjonariusze zabrali ze sobą
wyłącznie dokumentację z ostatniej kon-
troli Lotniska Chopina oraz laptop Za-
stępcy Dyrektora Departamentu Lot-
nisk. Przeszukano wyłącznie pomiesz-
czenia osób biorących udział w kontro-
li Lotniska Chopina. Do odwołania �
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Goździka ze stanowiska p.o. Wiceprezesa
ULC ds. Infrastruktury Lotniczej oraz ze
stanowiska dyrektora Departamentu Lot-
nisk, co nastąpiło 10 listopada 2017 r.,
CBA nie zwróciło mu ani zabezpieczonej
dokumentacji z kontroli lotniska Cho-
pina, ani komputera przenośnego.

15.05.2017 r. – do ULC wpływa pi-
smo od naczelnego Dyrektora PPL Ma-
riusza Szpikowskiego informujące o od-
wołaniu z dniem 15 maja 2017 r. An-
drzeja Ilkowa z funkcji Kierownika Od-
powiedzialnego. Ponadto, dyrektor Szpi-
kowski informuje prezesa ULC, że wy-
znacza siebie do pełnienia funkcji Kie-
rownika Odpowiedzialnego Zarządza-
jącego Portem Lotniczym im. F. Chopi-
na w Warszawie. W ten sposób dyrektor
Szpikowski dopuścił się kolejnego po-
ważnego naruszenia prawa i powstania
nieprawidłowości poziomu pierwszego,
ponieważ wyznaczenie danej osoby na
stanowisko Kierownika Odpowiedzial-
nego wymaga uprzedniego zatwierdze-
nia kandydata przez Prezesa ULC, po
przedstawieniu udokumentowanego wy-
kształcenia oraz charakterystyki zawo-
dowej kandydata, gwarantujących po-
siadanie wymaganych kompetencji
i kwalifikacji do pełnienia tej odpowie-
dzialnej funkcji.

15.05.2017 r. – do ULC wpływa pi-
smo od Mariusza Szpikowskiego odno-
szące się do poszczególnych niezgodno-
ści opisanych w protokole z kontroli. Pi-
smo jest adresowane również do Mini-
stra Infrastruktury i Budownictwa An-
drzeja Adamczyka oraz do Szefa Cen-
tralnego Biura Antykorupcyjnego pana
Ernesta Bejda. Oprócz polemiki z argu-
mentami ULC uzasadniającymi klasyfi-
kację niezgodności, dyrektor Szpikowski
informuje, że podjął działania korygują-
ce polegające m.in. na przypisaniu funk-
cji Kierownika Odpowiedzialnego do sta-
nowiska Naczelnego Dyrektora PPL, na
podjęciu prac nad harmonogramem
opracowania i stosowania procedury
zarządzania zmianą oraz na wprowa-
dzeniu korekty do programu „just cul-
ture”. Pomimo korekty w programie, po-
dejście prezesa do pracowników nie ule-
gło zmianie i wielu z nich, w tym przed-
stawiciele związków zawodowych, twier-
dzą, że zasady sprawiedliwego trakto-
wania w Portach Lotniczych wciąż nie
działają.

19.05.2017 r. – w piśmie znak
NK:78793/2017 Minister Infrastruktu-
ry i Budownictwa Andrzej Adamczyk po-
leca Prezesowi ULC przeprowadzenie po-
nownej kontroli Lotniska Chopina
w Warszawie. Zgodnie z poleceniem
ministra Adamczyka, z kontroli mają być

wyłączeni inspektorzy, którzy brali udział
w poprzedniej kontroli (Bartosz Świe-
rzewski, Rafał Kęsicki).

19.05.2017 r. – zgodnie z poleceniem
ministra Andrzeja Adamczyka pracow-
nicy ULC rozpoczęli ponowną kontro-
lę doraźną w PPL. Do przeprowadzenia
kontroli upoważnieni zostali: Piotr Goź-
dzik – p.o. Wiceprezesa ULC ds. Infra-
struktury Lotniczej, Cezary Adamiak
oraz Sławomir Adam – główni specjali-
ści w Inspektoracie Lotnisk Certyfiko-
wanych. Według Standardów Między-
narodowych. Obszary podlegające kon-
troli: ratownictwo i gaszenie pożarów,
system zarządzania zarządzającego lot-
niskiem, w tym jego system zarządzania
bezpieczeństwem i system zarządzania
jakością oraz ochrona danych lotni-
czych.

Kontrola wykazała kolejną nie-
zgodność poziomu 1 polegającą na do-
konywaniu przez zarządzającego lotni-
skiem zmian osób wyznaczonych, tj.
Dyrektora (Kierownika) Odpowiedzial-
nego, Dyrektora Biura Bezpieczeństwa
Operacji Lotniczych i Dyrektora Biura
Operacyjnego Portu bez uprzedniego
zatwierdzenia zmiany przez Prezesa
Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Tym sa-
mym naruszone zostały przepisy rozpo-
rządzenia Komisji (UE) nr 139/2014. Po-
nadto, podczas kontroli uznano za nie-
usunięte dwie nieprawidłowości pozio-
mu pierwszego opisane w protokole z po-
przedniej kontroli doraźnej. Za usunię-
te uznano dwie nieprawidłowości po-
ziomu 2 stwierdzone podczas poprzed-
niej kontroli oraz przekwalifikowano
jedną nieprawidłowość poziomu 2 na ob-
serwację.

31.05.2017 r. – zakończenie drugiej
kontroli doraźnej na lotnisku Chopina
w Warszawie, przeprowadzonej na po-
lecenie ministra Andrzeja Adamczyka.

26.06.2017 r. – z upoważnienia Pre-
zesa ULC Piotr Goździk podpisał decy-
zję adresowaną do Przedsiębiorstwa Pań-
stwowego „Porty Lotnicze” w sprawie
określenia zakresu naruszenia przepisów
z zakresu lotnictwa cywilnego stwier-
dzonego w protokołach z kontroli do-
raźnej Lotniska Chopina w Warszawie
przeprowadzonej w dniach 19 kwietnia
– 31 maja 2017 r. Na dzień wydania
wspomnianej decyzji zarządzający lotni-
skiem usunął stwierdzone podczas oby-
dwu kontroli nieprawidłowości. Prze-
prowadzona kontrola obejmowała rów-
nież obszar ochrony lotnictwa (Security).
Czynności kontrolne realizował Depar-
tament Ochrony Lotnictwa Cywilnego
ULC. W obszarze ochrony nie stwier-
dzono poważnych nieprawidłowości.

05.07.2017 r. – posiedzenie sejmo-
wej Komisji Infrastruktury pod prze-
wodnictwem posła Bogdana Rzońcy,
przewodniczącego komisji. Tematem
posiedzenia była kontrola Prezesa ULC
w Porcie Lotniczym im. F. Chopina. Żad-
na z osób referujących przebieg kontro-
li lotniska Chopina nie wspomniała
o działaniach CBA w ULC. Ponadto, pod-
kreślając działania Naczelnego Dyrektora
Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty
Lotnicze”, Mariusza Szpikowskiego
w procesie usuwania nieprawidłowości,
nie poinformowano, że przyczyną po-
wstania tychże nieprawidłowości były
podjęte wcześniej, niezgodne z prawem
decyzje Szpikowskiego. Na tym samym
posiedzeniu Prezes ULC, Piotr Samson
wprowadza w błąd posłów Komisji w za-
kresie wyznaczania Dyrektora Odpo-
wiedzialnego. Mija się również z praw-
dą Szpikowski, mówiąc o powodach
zwolnienia Andrzeja Ilkowa z funkcji Dy-
rektora Biura Ochrony, którą Ilków wy-
pełniał do 7 kwietnia 2017 r.

26.07.2017 r. – Prezes ULC umorzył
postępowanie w sprawie zawieszenia
ważności certyfikatu dla Lotniska Cho-
pina w Warszawie z powodu usunięcia
wszystkich stwierdzonych podczas dwóch
ostatnich kontroli niezgodności.

5.07.2019 r. – TVN24 pokazuje re-
portaż, w którym potwierdza, że agen-
ci CBA zabrali z ULC dokumenty i do-
wody zebrane podczas kontroli Lotniska
Chopina. Autorzy materiału przypomi-
nają, iż za nieprawidłowości stwierdzo-
ne w trakcie kontroli odpowiadał prezes
PPL, Mariusz Szpikowski. W reportażu
Szpikowski pokazuje pismo kierowane do
Prezesa ULC, które miało rozwiązać
wszystkie problemy, a dzisiaj wiemy, że
jest ono dowodem na łamanie prawa.
W reportażu Szpikowski mija się też
z prawdą, gdy mówi, że ukrywano przed
nim raport z kontroli. Ani rząd, ani CBA
nie skomentowali materiału i nie odnie-
śli się do całej sprawy. �
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