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Nowe „Fakty”

Piotr Szumlewicz

Zmieniamy się. Czas na nowe otwarcie. Od bieżącego
numeru „Fakty” będą platformą żywej, merytorycznej
wymiany poglądów i dyskusji. Zaprosimy do niej
samorządowców, polityków, przedsiębiorców, związkowców,
ekspertów i naukowców. Będziemy zachęcać i prowokować
do wymiany zdań przedstawicieli różnych obozów
politycznych i różnych światopoglądów. Pokażemy
nowatorskie pomysły odnośnie zarządzania firmą, gospodarką
i państwem. Przybliżymy szanse i niebezpieczeństwa związane
z implementacją nowych technologii w wymiarze Polski, Unii
Europejskiej i świata.
Jako uczestnik rozmów w Komisji Trójstronnej przez
wiele lat negocjowałem z pracodawcami i rządem wysokość
płacy minimalnej i podwyżek płac w budżetówce, zasady
funkcjonowania zamówień publicznych, regulacje dotyczące
umów na etat i umów cywilno-prawnych, kwestie związane
z organizacją służby zdrowia i szkolnictwa. Niekiedy stronie
związkowej i pracodawcom udawało się wypracować wspólne
rozwiązania – jak chociażby przy wprowadzaniu minimalnej
płacy godzinowej czy ograniczeniu umów cywilno-prawnych
w zamówieniach publicznych. Liczymy, że również na łamach
pisma, pomimo wielości stanowisk, będziemy potrafili
wypracować wspólne rozwiązania i rekomendacje, pod
którymi podpiszą się przedstawiciele różnych środowisk.

W większości istotnych zagadnień społecznoekonomicznych nie ma jednak zgody między pracownikami
i pracodawcami, a władza zazwyczaj idzie swoimi drogami,
nie licząc się z opiniami partnerów społecznych. Ale bieżąca
polityka rządzi się innymi zasadami niż merytoryczne
dziennikarstwo. Naszym celem nie będzie zgoda ponad
podziałami, lecz przedstawienie kluczowych wyzwań
współczesnej gospodarki oczami różnych środowisk.
Będziemy pisać o edukacji, służbie zdrowia, rynku pracy,
ekologii, nowych technologiach. Porozmawiamy o nierównościach społecznych, mobbingu, konfliktach geopolitycznych, roli mediów społecznościowych, przyszłości
Unii Europejskiej.
Misją dobrej prasy jest też kwestionowanie statut quo,
zadawanie trudnych pytań władzy politycznej i gospodarczej,
odsłanianie nieprawidłowości i nadużyć. Dlatego w nowych
„Faktach” będziemy prowadzić śledztwa dziennikarskie,
tropić patologie na styku państwa i biznesu, zadawać trudne
pytania kluczowym instytucjom i osobom w polskiej
gospodarce.
Zapraszam do uważnej lektury, merytorycznej współpracy
i rzetelnej oceny. Ruszamy!
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Arrivederci
polska energetyko
O ile można się sprzeczać czy transformacja
ustrojowa w Polsce przebiegała w sposób racjonalny, o tyle z całą pewnością można stwierdzić,
że swoim zasięgiem nie objęła sektora energetycznego.

Mariusz Brzeziński

ie uda się utrzymać rozwoju
gospodarczego na poziomie
5% bez taniego i dostępnego
paliwa. Wydaje się, że o tym
jednak politycy zapomnieli, choć poważny sygnał ostrzegawczy otrzymali kilka lat temu, gdy upał doprowadził do serii wyłączeń, a w konsekwencji do reglamentacji energii elektrycznej. Wydarzenie to, choć odsłoniło rzeczywistą skalę problemu oraz defekty polskiego sektora energetycznego, zamieciono jednak
pod dywan. Obecnie dywan robi się jednak coraz krótszy, a prawda jest porażająca. Blisko 15% wszystkich aktywnych
bloków energetycznych liczy sobie – bagatela! – 50 lat. Kolejne 40%. bloków ma
40 lat, a większość z nich już dawno powinna być wyłączona z eksploatacji. Źle
jest także ze sprawnością najstarszych bloków, która osiąga zaledwie wartość
36-38%. Dla porównania, sprawność nowych bloków to 46–50%.
Ten wskaźnik jest o tyle ważny, że ma
bezpośrednie przełożenie na poziom zużycia węgla niezbędnego do wytworzenia energii. Jeśli sprawność kotła wynosi 36%, to do wytworzenia 1 MWh godziny potrzeba średnio 376 kg węgla kamiennego, zaś gdy kocioł jest sprawny w
49% ilość niezbędnego węgla do wy-

N

4 SIERPIEŃ 2019

tworzenia energii zmniejsza się o 84 kg,
czyli ponad 20%.
Ten fakt ma szczególne znaczenie
w sytuacji drożejących kosztów ludzkiej
pracy, kurczących się zasobów węgla kamiennego i brunatnego, większych nakładów na technologie wydobywcze,
czy nowych limitów emisji CO2. Efekt?
Polska przestaje być eksporterem, a staje się importerem surowca. W 2018 r. do
Polski sprowadzono 15-20 mln ton węgla kamiennego – o 9 mln ton więcej niż
rok wcześniej. Węgiel ze Wschodu chętnie biorą nawet przedsiębiorstwa kontrolowane przez Skarb Państwa. Decyduje
bowiem rachunek ekonomiczny. W 2018 r.
indeks PSCMI1 dla energetyki zawodowej osiągnął 240 zł/ tonę węgla – w tym
samym czasie importowany z Rosji węgiel kosztował 200 zł/ tonę. Tymczasem
według szacunków polska energetyka
w ciągu najbliższych kilku-kilkunastu
lat potrzebować będzie 150- 200 mld zł
inwestycji. To w przybliżeniu tyle, ile od
1992 r. wpompowano w górnictwo.
W jakim czasie odrobimy 30- letnie zaległości? Na to pytanie trudno odpowiedzieć. Jedno jest pewne. Dziś już nie
ma innego wyjścia. Transformację polskiej
energetyki czas zacząć.
I
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Dawid Kański
Surowce energetyczne w Polsce
Do najważniejszych surowców energetycznych
występujących i wydobywanych w Polsce należą węgiel kamienny oraz węgiel brunatny.
Według danych Państwowego Instytutu Geologicznego zasoby bilansowe (czyli takie zasoby,
których wydobycie z ekonomicznego punktu
widzenia jest rentowne) węgla kamiennego wynoszą ok. 60 mld ton, zaś wystarczalność zasobów operatywnych tego surowca szacuje się na
ok. 40 lat. Z kolei zasoby węgla brunatnego szacowane są na ok. 30 mld ton, a ich wystarczalność na ok. 250 lat, jednak zasoby dotychczas
czynnych kopalń wyczerpią się już za ok. 19 lat.
Poza węglem wydobywa się w Polsce także gaz
ziemny oraz ropę naftową. Udokumentowane
zasoby gazu ziemnego szacowane są na ok. 145
mld m³, co przy obecnym poziomie wydobycia
wystarczy na ok. 36 lat, ale gdyby całkowite zapotrzebowanie na gaz ziemny w Polsce realizować tylko na podstawie krajowych zasobów, to
surowiec ten wyczerpałby się po ok. 15 lat eksploatacji. Złoża ropy naftowej wynoszą 26 mln
ton, co równa się rocznemu zapotrzebowaniu
polskiej gospodarki na ten surowiec, każdego
roku w Polsce wydobywa się ok. 1 mln ton ropy
naftowej. Wszystkie te surowce energetyczne
zaliczamy do grupy surowców nieodnawialnych, co oznacza, że odnowienie ich w wyniku
procesów naturalnych jest niemożliwe lub
w skali geologicznej trwa bardzo długo.

Fakty i mity

Energia elektryczna i energia cieplna
W 2017 r. energia elektryczna była wytwarzana
głównie z węgla kamiennego (46,4%) i brunatnego (30,6%), łącznie na bazie tych dwóch surowców wytworzono 77% energii elektrycznej
w Polsce, całościowo na surowce nieodnawialne
przypadało 85,9% wytworzonej energii elektrycznej. Na bazie OZE (odnawialne źródła
energii) wytworzono 14,1% energii elektrycznej, w tym energia wiatru 8,7%, biomasa 3,1%, energia wody 1,5%, biogaz 0,6% i energia słoneczna 0,1%. W produkcji ciepła także dominuje węgiel, w 2017 r. stanowił on 74% wszystkich paliw zużywanych do produkcji ciepła.
W sumie na surowce nieodnawialne przypadało 92,2% wyprodukowanego ciepła, zaś na OZE 7,8% – tu głównie dominowała biomasa 7,4%.
Przemysł i budownictwo zużywa 54,7% wyprodukowanego ciepła oraz 40,6% energii elektrycznej, natomiast na gospodarstwa domowe przypada 35,1% wytworzonego ciepła i ok. 25% wyprodukowanej energii elektrycznej, co czyni
je drugim największym odbiorca po przemyśle i budownictwie.
Co gdy wyczerpią się złoża surowców nieodnawialnych?
Sektor energetyczny oraz gospodarka w Polsce w zdecydowanej większości oparte są na nieodnawialnych surowcach
energetycznych, a przede wszystkim na węglu kamiennym i brunatnym, dlatego też natychmiastowe odejście od
węgla i innych nieodnawialnych surowców energetycznych przy jednocześnie niewystarczającym wzroście produkcji energii z OZE oznaczałoby dla polskiej gospodarki i społeczeństwa katastrofę ekonomiczną. Pomimo tego, iż przemysł węglowy jest przemysłem schyłkowym, niezbyt innowacyjnym, to eksploatacja węgla kamiennego i brunatnego
powinna być kontynuowana, aż do czasu wyczerpania się zasobów bilansowych tych surowców. Jest to konieczne nie
tylko dla ciągłości funkcjonowania polskiej gospodarki, ale też dzięki temu będziemy mieli odpowiedną ilość czasu
na rozwój technologii pozyskiwania energii z OZE bez ryzyka, iż nagle w pewnym momencie w liniach energetycznych przestanie płynąć prąd, a z ciepłowni ciepło.
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O ile można się sprzeczać czy
transformacja ustrojowa w Polsce
przebiegała w sposób racjonalny, o tyle
z całą pewnością można stwierdzić,
że swoim zasięgiem nie objęła
sektora energetycznego.

Energetyka jądrowa jako etap przejściowy do
gospodarki opartej na OZE
Energetyka jądrowa to nadal gospodarka
oparta na nieodnawialnych surowcach energetycznych, ale właśnie takie przeorientowanie
sektora energetycznego pozwoli na stopniowe
odejście od gospodarki opartej na węglu na
rzecz OZE bez obawy o utratę bezpieczeństwa
energetycznego. Energetykę jądrową można
wykorzystać jako rozwiązanie tymczasowe, dlatego też funkcjonowanie elektrowni atomowych w czasie będzie uzależnione od tempa
rozwoju technologii pozyskiwania energii
z OZE. Innymi słowy kopalnie węgla zamkniemy wtedy, gdy rozwinięta zostanie energetyka jądrowa, a od atomu odejdziemy
w momencie, gdy energia pozyskiwana z OZE
będzie w stanie zaspokoić potrzeby energetyczne polskiej gospodarki. Co więcej, energetyka jądrowa ze wszystkich technologii
energetycznych opartych na nieodnawialnych
surowcach energetycznych jest najmniej inwazyjna dla środowiska przyrodniczego, gdyż
elektrownie atomowe nie emitują do atmosfery
dwutlenku węgla oraz pyłów, a toksyczność odpadów promieniotwórczych w odróżnieniu do
skażeń pyłami, tlenkami siarki, azotu i węgla,
związkami organicznymi, popiołem oraz sadzą
generowanych przez elektrownie i ciepłownie
oparte na węglu jest stosunkowo łatwa do kontroli. Ponadto elektrownie atomowe są niezależne od warunków atmosferycznych i oprócz
energii mogą wytwarzać także ciepło.

Jak wygląda pozyskiwanie energii z OZE
w Polsce?
W latach 2013-2017 udział energii z OZE
w energii pierwotnej, czyli energii pozyskiwanej
bezpośrednio z zasobów naturalnych, wzrósł
z 11,9% do 14,1%. Najczęściej stosowanym nośnikiem są biopaliwa stałe (ok. 68% udziału
w pozyskaniu energii ze źródeł odnawialnych),
czyli organiczne, niekopalne substancje o pochodzeniu biologicznym, tj. drewno opałowe
w postaci np. zrębków, brykietów, krzewów,
chrustu, odpadów przemysłu drzewnego i papierniczego, pozostałości organiczne z rolnictwa i ogrodnictwa oraz węgiel drzewny. Na kolejnych miejscach plasują się: energia pozyskiwana z wiatru – 14%, biopaliwa ciekłe
(substancje ciekłe wytwarzane z surowców pochodzenia organicznego tj. bioetanol, biodiesel, biometanol) – 10%, biogaz (uzyskiwany w procesie beztlenowej fermentacji biomasy
np. biogaz wysypiskowy, biogaz z osadów ściekowych) – 3,1%, energia wody – 2,4%, odpady
komunalne – 1%, energia słoneczna – 0,75%, pompy ciepła (ciepło otoczenia wychwytywane z powietrza atmosferycznego, gruntu oraz wód gruntowych i powierzchniowych)
– 0,6%, energia geotermalna (ciepło pozyskiwane z głębi ziemi w postaci gorącej wody lub
pary wodnej) – 0,25%.
OZE w produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej
Najczęściej stosowanym nośnikiem służącym do produkcji energii elektrycznej z OZE
w Polsce jest wiatr, na bazie tego nośnika pozyskuje się 62% ogółu energii elektrycznej pozyskiwanej za pomocą OZE, w następnej kolejności znajdują się: biopaliwa stałe – 22%,
woda – 11%, biogaz – 4,5%, natomiast energia słoneczna, odpady komunalne i biopłyny odpowiadają łącznie za 1% ogółu energii elektrycznej pozyskiwanej za pomocą OZE. W produkcji ciepła z OZE także dominują biopaliwa stałe, których udział w pozyskiwaniu ogółu
energii cieplnej z OZE wynosi 83%, na kolejnych miejscach mamy biogaz – 13% oraz odpady
komunalne 3,3%.
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Energetyka i górnictwo
to mieszanka wybuchowa
ZACZYNAMY JAZDĘ W DÓŁ
Energetyka i górnictwo to dwa sektory, których przez lata transformacji
nie udało się zrestrukturyzować. To także dwa obszary, które są zarzewiem przyszłego kryzysu gospodarczego w naszym kraju. – Wszędzie tam,
gdzie procesy transformacyjne nie doprowadziły do urynkowienia obszarów gospodarczych, mamy cykliczny problem, mniej więcej co dziesięć lat
– tłumaczy Arkadiusz Krężel, wieloletni prezes Agencji Rozwoju Przemysłu, obecnie szef rady nadzorczej Impexmetalu.

Jest Pan jednym z ojców transformacji, tych bardziej rozgrywających. Niektórzy robią podsumowania. Jak Pan ocenia ten bilans pierwszych lat? Czy
gdyby mógł Pan cofnąć czas, coś by Pan zmienił?
Im jestem starszy, im więcej zbieram doświadczeń, to coraz bardziej jestem przekonany, że nie było innej drogi. Po 30
latach doszliśmy najdalej ze wszystkich państw, jeśli chodzi
o transformację.
Nie widział Pan trzeciej drogi?
Nie. Każda trzecia droga prowadziłaby nas do modelu
Ukrainy czy Białorusi. Mieliśmy wtedy gigantyczną inflację,
a więc musieliśmy zacieśnić politykę monetarną, a w takim przypadku nieuniknione są problemy po stronie przedsiębiorców.
Pamiętajmy też, jak wyglądał ten start. Jest rok 1989, mamy
11 tys. przedsiębiorstw państwowych, gigantyczne załamanie
rynku, totalną deregulację wszystkiego i w tym momencie pojawia się plan Balcerowicza. Ten człowiek powinien mieć u nas
pomnik za to, że odważył się zrobić to, co zrobił, bo w takiej
sytuacji nie było innego wyjścia. Należało przywrócić stabilność pieniądza, żeby można było budować stabilną pozycję
przychodową po stronie przedsiębiorstw i całego świata pracujących. Żeby doprowadzić do sytuacji, w której gospodarka nabiera rumieńców, to trzeba mieć zdrowe przedsiębiorstwa. Ale najpierw trzeba było zrobić odpowiednią selekcję tych
firm. Dlatego pierwszym krokiem była normalizacja sektora
bankowego i dokonanie tej pierwszej selekcji przez banki
w oparciu o uchwaloną wówczas Ustawę o restrukturyzacji finansowej banków i przedsiębiorstw. Już w tej ustawie była wpisana Agencja Rozwoju Przemysłu jako drugi selekcjoner, gdyż,
żeby całość gospodarki mogła być trzymana od strony war-

8 SIERPIEŃ 2019

PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEJ ENERGETYKI

tości, to banki nie mogły przecież wchodzić w projekty restrukturyzacji zadłużenia przedsiębiorstw, w które nie wierzyły ograniczone prawem bankowym,
natomiast ARP jak najbardziej tak, ponieważ w pewnym sensie do tego została powołana. Była tym drugim, który
zbiera wszystko to, czego banki nie
chciały, a ponieważ nie byliśmy bankiem
i nie obowiązywało nas prawo bankowe,
to świadomie braliśmy na siebie to
wszystko, czego banki nie chciały robić
w sferze restrukturyzacji finansowej zadłużenia przedsiębiorstw, mając do dyspozycji takie instrumenty, jak pożyczkę,
poręczenie i dokapitalizowanie, ale
przede wszystkim rachunek ekonomiczny i zdrowy rozsądek. Wszystko, co
było dla banków do strawienia w aspekcie restrukturyzacji finansowej realizowanej przez nie same, szło do prywatyzacji; to co my braliśmy też, ale w dłuższej perspektywie po radykalnej restrukturyzacji. Cała robota restrukturyzacyjna uwzględniała również wariant likwidacyjny i upadłościowy z rewitalizacją działalności gospodarczej przez inny
podmiot na aktywach likwidowanych
przedsiębiorstw państwowych. Ktoś kupował aktywa lub ich część i tworzył
nowy podmiot, zwykle jako spółkę prawa kapitałowego tworząc nowe miejsca
pracy. Miałem w ARP departament likwidacji, bo restrukturyzacja to jest też
likwidacja i rewitalizacja aktywów.
Dlatego powstała pierwsza specjalna strefa ekonomiczna?
W przypadku Mielca i jego monokultury gospodarczej (jedno przedsiębiorstwo PZL zatrudniające kilkanaście
tysięcy ludzi - przyp. red.) uważaliśmy, że
inaczej nie da się tego zrobić. Zainwestowaliśmy też na początku lat 90. w trzy
nowoczesne banki, PBR, BISE i PPAB, po
to, żeby mieć dostęp do nowoczesnych
metod bankowości. Tak wyglądał początek transformacji. Oddzielenie zarządzania pieniądzem od regulacji i wprowadzenie komercyjnego zarządzania.
Dlatego twierdzę, że to było radykalne,
ponieważ ktoś musiał stanąć i powiedzieć
ludziom, że bankrutujemy, ale krok po
kroku dojdziemy do czegoś.
To, co robiliśmy do 2004 r. jako
wsparcie pomocą publiczną, było naszą
metodologią, moim zdaniem dużo skuteczniejszą niż obecnie w UE. W ten sposób uratowaliśmy np. hutnictwo czarne
i kolorowe. Od 2000 r., czyli zakończenia procesu restrukturyzacji i prywatyzacji tego sektora, państwo nie dopłaciło do hutnictwa ani grosza, ponieważ
było to zmartwienie nowych właścicie-

li, zresztą wszędzie, gdzie przeprowadzono prywatyzację, w dużej skali nie
było później większego ponownego dokapitalizowania z udziałem pomocy publicznej.
Wiem coś o tym, bo uczestniczyliśmy
jako ARP w procesie restrukturyzacji górnictwa. Wicepremier Janusz Steinhoff
wiedział, że jestem górnikiem, który
pracował na kopalni, na dole i żarł tam
pył przez 11 lat, i mam pojęcie o tym bardzo specyficznym sektorze gospodarki.
W związku z tym wiedział, że będzie mi
łatwiej rozmawiać z górnikami i zrozumieć mentalność tego środowiska. To my
jako ARP byliśmy finansowym partnerem
Ministerstwa Gospodarki w tym trudnym
projekcie, zakładaliśmy górnikom konta, gdy dostali środki osłonowe, bo jakby te pieniądze poszły na kopalnie, to poszłyby zapewne gdzie indziej, również
w ramach ARP został stworzony w Katowicach oddział zajmujący się monitorowaniem całego polskiego górnictwa,
który funkcjonuje do tej pory. Ale gdy
w 2003 r. Minister Finansów Grzegorz
Kołodko umorzył górnictwu 18 mld zł,
to było powiedziane górnikom, że
z taką sytuacją mamy do czynienia ostatni raz. Jednak po 10 latach znowu stanęliśmy przed tym samym problemem.
Ponieważ nie można było wprost przelać środków, bo w międzyczasie weszliśmy do Unii i ograniczenie pomocy publicznej stało się regułą, to dokonano
transferu z energetyki. I teraz znowu
mamy problem i znowu ktoś musi zapłacić. Na razie płacą duże firmy poprzez
podwyższone ceny energii, a to powoduje
obniżenie konkurencyjności polskiej gospodarki. Za chwilę cały sektor metalurgiczny może mieć gigantyczne problemy.
Jak ktoś przeszedł tyle co ja, od 1989 r.
do 2006 r. , to pewne procesy widzi od
razu i wie, gdzie popełniono błędy.
Jak należało zrestrukturyzować energetykę?
Jak robiono restrukturyzację energetyki, to należało inaczej ustawić górnictwo, bardziej zdecydowanie postawić
na prywatyzację i produktywność. Jednak opór środowiska górniczego, w tym
związków zawodowych był barierą dla takich decyzji politycznych. Dlaczego
w sprywatyzowanej PG Silesii udało się
zwiększyć efektywność do 1,2 tys. ton
rocznie na pracownika, a wszystko, co
państwowe nie przekracza 800 ton rocznie na jednego zatrudnionego? Widzicie
ten dystans efektywnościowy? Albo dlaczego państwowa kopalnia pracuje pięć,
maksimum sześć dni w tygodniu, skoro
powinna siedem? Projekty nowych ko-

palni, o których myślą Australijczycy, zakładają wydobycie na poziomie 2,5 tys.
ton rocznie na pracownika. To jest możliwe. Mówię o tym jako inżynier. To jest
możliwe, ale tylko tam, gdzie jest prywatny właściciel, który patrzy zupełnie
inaczej na wszystko, a przede wszystkim
na efektywność i wydajność, bo ma inwestorów, przed którymi się rozlicza. Ale
ten prywatny właściciel zdaje sobie też
sprawę z tego jak ważne jest motywowanie finansowe ludzi do pracy i zabezpieczenie im przekonywującej i sprawnej
organizacji pracy.
Mamy cztery silne grupy energetyczne.
Konsolidacja energetyki w tamtych
warunkach bez stworzenia wcześniej
rynku energii była błędem. W 2006 r.
uznano, że konsolidacja będzie najlepszym sposobem na wyjście z kontraktów
długoterminowych, które blokowały
rozwój energetyki. Jednak zapomniano,
że konsolidacja nie może wynikać z przymusu politycznego, a po to, by miało to
sens, musi być otwarty rynek. To musi
być efekt wolnorynkowy. Tymczasem
w 2006 r. podjęto decyzję o budowie
czterech grup energetycznych bez wolnego rynku energii. Nieżyjący już prof.
Krzysztof Żmijewski, który był wiceministrem w rządzie, a jednocześnie przeciwnikiem takiej formy konsolidacji,
wiedział, że wcześniej czy później dojdzie
do zmowy i podwyżek cen energii. Żmijewski twierdził również, że przed konsolidacją trzeba mieć dużo linii transgranicznych i mocno poprawioną infrastrukturę przesyłową, także na Ukrainę
i Białoruś, że najpierw trzeba stworzyć rynek, w tym również uwzględniający
energetykę prosumencką, oraz opartą na
OZE i zmusić polską energetykę do budowy efektywnościowego modelu mikstu energetycznego. Niestety nikt nie chciał
Żmijewskiego słuchać. Nie musieliśmy
długo czekać na efekty. W 2008 r. mieliśmy wzrost cen o 80%. Musieliśmy
wtedy zamknąć w Polsce wiele zakładów,
które z takim skokowym wzrostem kosztów nie były sobie w stanie poradzić,
między innymi elektrolizę aluminium
w Koninie, ostatni zakład tego typu w Europie Środkowej. To było pierwsze uderzenie, które powinno sprowokować
refleksję u rządzących. Ale zorientowano się, że coś nie gra dopiero w 2009 r.
Powstała giełda energii, która wymusiła
handel energią. W międzyczasie wybudowano też linię na Litwę i zmodernizowano inne linie. Spadły ceny, pozwalając na utrzymanie konkurencyjnego
charakteru kosztów produkcji w Polsce.
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Teraz ceny znowu idą do góry i tym razem zaczyna się już panika. To źle się
skończy.
Minister Tchórzewski zapowiada rekompensaty.
Minister Tchórzewski chyba nie za
bardzo wie, w jakim punkcie się znajduje.
Dlatego, że już dziś zaczyna się jazda
w dół, bo obniża się konkurencyjność gospodarki przy kompletnie niezrestrukturyzowanej energetyce i górnictwie. To
mieszanka wybuchowa. Potrzebne są
radykalne działania, a do tych brakuje
odważnych polityków. Premier Buzek,
wicepremier Steinhoff czy później wicepremier Hausner mieli inną wrażliwość. To pokolenie wiedziało, że nie
można podlegać tylko koniunkturalizmowi politycznemu, bo pamiętaliśmy
kryzys 1989 r. Zresztą z obawy o kryzys
do 2004 r. chyba wszyscy politycy bez
względu na opcje polityczne nie bali się
radykalnych rozwiązań. Taka jest moja
teoria.
Czy energetyka i górnictwo będzie zatem zarzewiem przyszłego
kryzysu?
W dużej mierze tak. Wszędzie tam,
gdzie procesy transformacyjne nie doprowadziły do urynkowienia obszarów gospodarczych, mamy cykliczny
problem, mniej więcej co dziesięć lat.
W 2003 r. minister finansów Grzegorz
Kołodko, kontynuując reformę wicepremiera Steinhoffa, wyłożył w 2003
roku 18 mld zł pomocy publicznej na
górnictwo. Po dziesięciu latach mamy
deja vu. Dlaczego i co poprawiliśmy?
Nic albo niewiele. Nie było prawidłowego, komercyjnego podejścia do złóż.
Weźmy głównego geologa kraju, którego na szczęście w końcu zdymisjonowano, ale który totalnie zablokował
proces wydawania koncesji. A gdy jest
kapitał chętny do inwestowania, to
powinno się go wpuścić i cieszyć się, jeśli uzyskujemy jakiś efekt. Formuła restrukturyzacji polegająca na nieuwzględnieniu czynnika prywatnego
jest nieporozumieniem. A przecież byli
inwestorzy, którzy chcieli wziąć kopalnię Makoszowy, którzy chcieli wziąć
Krupińskiego, ale JSW miała blokadę na
wchodzenie z nimi w spółki. Ustawa
mówiła o SRK, likwidacji i cześć. Jeśli
się ubezwłasnowolnia zarządy, a firmom
giełdowym choć w znacznej mierze
państwowym, takim jak JSW, zabrania
się robić interesy z inwestorami, i uzyskiwać w ten sposób pozytywne doświadczenia i efekty, to prosimy się tylko o kłopoty.
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Pan nakreślił całościową opowieść transformacyjną. Jest jednak
opowieść alternatywna. O tym, że
w ciągu pierwszych dwóch lat
transformacji wzrosło skokowo
bezrobocie do prawie 2 mln, że płace realne spadły o 25%, że spadło
PKB, że doszło do skoku nierówności społecznych, albo, że doszło
do drastycznego spadku liczby
żłobków, przedszkoli, czy nawet
punktów bibliotecznych. Nasuwa
się zatem jeszcze raz pytanie: czy
nie można było inaczej?
Jak mówi Pan o transferach społecznych, to powinien Pan też mówić
o źródłach pokrycia tych transferów.
A jak ma Pan stronę przychodową, to ma
Pan co dzielić. Tymczasem my w 1989 r.
mieliśmy zero. O jakich transferach więc
mówimy? Za pożyczone pieniądze?
W socjalizmie było takie powiedzenie:
czy się stoi, czy się leży, dwa tysiące się
należy. Dziś zapominamy, że w tamtych
czasach musieliśmy także uczyć ludzi pracować. Nie mam poglądów politycznych,
nie miałem ich też jako prezes ARP, tak
mnie ustawiono od samego początku. Na
polityków patrzę z uśmiechem i dziwię
się, że zapominają teraz o tym, że pewne rzeczy są niezbędne. Mówiąc wprost.
Jak ma Pan wyrostek robaczkowy do usunięcia, to trzeba go usunąć, jeżeli jest
w stanie zapalnym.
Ale czy nie jest tak, że straty
ekonomiczne wynikające z masowej dezaktywizacji zawodowej, z likwidacji setek tysięcy miejsc pracy nie były większe?
Absolutnie nie. Nie mieliśmy źródeł
do finansowania tego typu rzeczy. Musieliśmy też doprowadzić do tego, żeby
miejsce pracy miało swoją wartość. Musieliśmy stworzyć warunki, żeby polska
przedsiębiorczość, która wyrosła ze
szczęk pod Stadionem, mogła wypłynąć
na szerokie unijne wody. Jak mieliśmy to
wszystko zrobić, pamiętając jeszcze o luce
technologicznej, która nas dzieliła od krajów zachodnich?
Naprawdę nic by Pan nie zmienił, widząc ogrom negatywnych
zjawisk, które wtedy miały miejsce?
Niestety każde wychodzenie z tak
skrajnego kryzysu, jakim był ten z 1989 r.,
jest kosztowne społecznie, a w biednym
państwie jest kosztowne w dwójnasób.
Podejście do edukacji powinno być wtedy inne. Edukacja została z tyłu, a dobra
edukacja od szkolnictwa zawodowego po
wyższe to większa zaradność społeczna.

Nikt nie dostosował modelu edukacyjnego do zmieniającej się gospodarki.
W dostosowaniu edukacji pod kątem
przemysłu. Mistrzami są w tym Niemcy.
Państwo bierze na siebie przygotowanie
pracownika. On zarabia nieźle, bo są
określone rygory. U nas tak jak w służbie zdrowia, zabrakło wizjonerów, którzy rozumieliby zapotrzebowanie rynku,
oczekiwanie odbiorcy usługi czy produktu. Staraliśmy się tworzyć w ramach
stref ekonomicznych tego typu mechanizmy, np. w momencie likwidacji szkół
zawodowych. To za mało. Wtedy wszyscy chcieli iść na studia i być prezesami,
a zapomniano, że należy uszanować
również w tym systemie rzemieślników,
fachowców.
Przed laty mówił Pan o ARP, że
waszym celem nie był tylko zysk,
że chcieliście uzyskać korzystne
efekty dla całej gospodarki, żeby
ludzie mieli pracę, a państwo podatki. Czy jednak nie było problemu z procesami modernizacji, skoro przez prawie cały okres transformacji stopa bezrobocia wyraźnie
przekraczała 10%?
Jeśli ktoś Panu odpowie, że można
pewne procesy zrobić błyskawicznie, to
okłamie Pana. Nie ma takiej możliwości.
Jeśli wychodziliśmy z tak głębokiego kryzysu jak w 1989 r., z systemu w którym
wszyscy musieli mieć pracę, a z drugiej
strony efektywność tej pracy była żadna,
to znika panu nagle strona przychodowa,
która – jak oceniam – była zredukowana o około 70%. Takiego procesu nie zrobi się w ciągu roku czy dwóch. To jest
kwestia zdefiniowania celów. A to, że zdefiniowano ten proces na 2004 r., czyli rok
wejścia do Unii Europejskiej, to było bardzo trafne założenie, ale fakt, że wchodzi Pan również w proces globalizacji,
prowadząc swój proces transformacji, to
musi Pan się liczyć także z negatywnym
wpływem tych globalnych struktur na
pańskie podwórko. A gospodarka światowa przeszła serię kryzysów w tym
czasie, co nie mogło pozostać bez wpływu na naszą gospodarkę.
Jacek Kuroń wspominał po latach, że rząd Tadeusza Mazowieckiego, do którego należał, był totalnie nieprzygotowany do rządzenia, że w większości była to
kompletna amatorszczyzna. Społeczeństwo szybko poczuło się
oszukane. Co do ARP mówi Pan, że
wszystko było prawidłowo, ale widzi Pan problem, np. w likwidacji
zawodówek. Może jednak była
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możliwość, aby zrobić coś więcej,
inaczej poprowadzić przemiany
ustrojowe?
Wszyscy się wtedy uczyliśmy. Ja z poziomu operacyjnego, głównego mechanika kopalni, przeszedłem na szefa instytucji parafinansowej zajmującej się
restrukturyzacją i poprawą zarządzania.
Ale moja droga zawodowa zaczęła się
w chwili agonii tamtego systemu. W końcu lat 80. dochodzą do głosu w polskiej
gospodarce coraz bardziej rozsądni ludzie
spoza partyjnego betonu (np. minister
Wilczek), a to oznaczało, że betonowa
władza słabnie. Już wtedy, w latach 80.
wysyłano ludzi za granicę. Ja też uczestniczyłem w tego typu szkoleniach. Przez
prawie pół roku słuchałem ludzi, którzy
przygotowywali restrukturyzację górnictwa brytyjskiego. Organizowano również spotkania z zagranicznymi ekspertami także w Polsce, choćby w gwareckim ośrodku w Świerklańcu. Tamte spotkania dały mi bardzo dużo, pozwoliły
zrozumieć także konieczność wprowadzenia mechanizmów osłonowych,
a przede wszystkim poznać mechanizm
tworzenia i logikę programów naprawczych. Już na poziomie ARP mieliśmy
bardzo profesjonalny zespół doradców
ekonomicznych, z których szczególnie
ciepło wspominam dr Lothara Nethekowena i Chose Antonio Lopeza-Lopeza. Oni pokazywali zarówno zarządowi,
jak i pracownikom ARP konkretne przykłady i wiele godzin dyskutowaliśmy nad
metodologią postępowania w takich
przypadkach restrukturyzacyjnych. Już
jako szef ARP wysyłałem ludzi do Kanady, Stanów, czy Irlandii, gdzie pokazywano im określone modele i metody
postępowań restrukturyzacyjnych realizowanych przez różne instytucje rządowe i okołorządowe, np. w Irlandii strefę Shannon zarządzaną przez IDA, w Kanadzie banku FBDB. W tym zakresie
moim intelektualnym mentorem był szef
irlandzkiej IDA, odpowiednika ARP
w Polsce
Mieliście generalnie pojęcie,
co robiliście?
Oczywiście, choć musieliśmy się też
wiele uczyć. Nie mam poczucia, że uczyłem się czegoś za wolno. Do ARP nie
przychodziło się po to, by konfliktować,
lecz wiedzieć, dlaczego pewne procesy są
neutralne, a inne radykalne, ale mają być
rozwiązywane, aby zagwarantować ciągłość procesu przemian. Pamiętam rozmowy przed zatrudnieniem mnie w agencji. Ówcześni ministrowie Stanisław Padykuła, Andrzej Lipko, Edward Nowak
i Janusz Steinhoff zastrzegali: ty musisz

być apolityczny, ponieważ procesy restrukturyzacyjne są apolityczne i mogą
być podporządkowane tylko prawom
ekonomii. Inaczej nie udałoby się pogodzić interesu ekonomicznego z dążeniami politycznymi różnych ekip.
Jest Pan współorganizatorem
Specjalnych Stref Ekonomicznych.
Dziś nawet wielu pracodawców
uważa, że jest to archaiczny model.
Czy uważa Pan, że SSE spełniły
swoją rolę i powinny dalej funkcjonować?
SSE w modelu polskim, ale tym
z pierwszej ustawy z 1993 r., czyli jako
instrument antykryzysowy – tak. Jednak
musi towarzyszyć im określona polityka
gospodarcza i neutralny obszar, w którym

występują. U nas z uwagi na to, że podziały polityczne są duże, to wahadło ciągle wychyla się i wyklucza bardzo wartościowych ludzi. To przeczy idei polskiej
transformacji. Ludzie o różnych barwach
politycznych pracowali na to, żeby z tej
biedy się wygrzebać. I rozumieli, że to
kosztuje. Teraz nie ma szacunku do
ludzkiej wiedzy, lecz jest jak za dawnych
czasów. Musisz należeć do partii bo inaczej jesteś wykluczony. Tymczasem nie
ma procesów transformacyjnych, które
nie kosztują. Jeśli ktoś obiecuje złote góry,
to patrzę na niego z dystansem. Jeśli
wprowadzam elementy socjalne, to one
muszą być uzależnione od koniunktury
gospodarczej i nie mogą być raz na zawsze. Niech Pan sobie wyobrazi kryzys,
co wieszczę np. w branżach energo-
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chłonnych w ciągu dwóch lat. Czy myślicie, że państwo będzie wtedy stać na pełen socjal? W końcu ktoś musi wstać i powiedzieć, że nas na to nie stać. Byłoby łatwiej, gdyby ktoś od pierwszej klasy
nam tłumaczył, co to jest zarządzanie pieniądzem i w ten sposób przygotowywał
dziecko do życia w świecie wolnorynkowym. Dlaczego Chińczycy osiągają tak
dużo? Gdy ktoś dochodzi do poziomu
maturalnego, to nadchodzi intelektualna selekcja ludzi. Ci, którzy są najlepsi,
trafiają na studia zagraniczne, trochę gorsi na tamtejsze uniwersytety, a ci gorsi
– nie dyskredytuje ich z tego punktu widzenia – zajmują się innymi profesjami.
Pamiętajmy, że ten, który myśli o kosmosie, rzadko kiedy lub nigdy nie zrobi finezyjnie filiżanki. Nie zrobi, bo się na
tym nie zna.
To prawda, ale żeby móc wykorzystać talenty, całe społeczeństwo musi mieć dostęp do
tych instrumentów. I zarzut środowisk lewicowych wobec transformacji dotyczy m. in. tego, że te
kanały awansu zostały zabloko-
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wane, np. na terenach postpegeerowskich.
Może rzeczywiście w tych obszarach
nie do końca pewne sprawy zostały
przemyślane. Nie zajmowałem się rolnictwem, ale mam całościowe wyobrażenie o gospodarce w kontekście transformacyjnym, i z tego punktu uważam,
że inaczej się nie udało tego zrobić.
Mówi Pan, że korzystaliście
z doradztwa zagranicznych ekspertów. Czy pojawił się wtedy,
ktoś, kto mówił, że transformacja
może być przeprowadzona przy
mniejszych kosztach społecznych?
Wszyscy wtedy mówili, np. dr Lothar
Nethekoven, że to potrwa przynajmniej
kilka lat, jak nie kilkanaście i niestety będzie społecznie sporo kosztowało. I radzili, byśmy patrzyli też na bardzo istotne kwestie mentalne. Komuna stworzyła pewien mentalny absurd, sprowadzający się do słynnych powiedzeń „czy się
stoi, czy się leży” lub „tym chata bogata, co ukradnie tata”. Tam było mnóstwo
patologii, które doprowadziły do bankructwa systemu. Mentalność taka jed-

nak przetrwała. Doradcy mówili nam zatem, że jeśli chcemy osiągnąć pewne cele,
to musimy zmienić też mentalność pracownika. A żeby tak było, pracownik
musi wiedzieć, że to wszystko, co robi,
jego miejsce pracy, ma swoją wartość.
Wróćmy do górnictwa. W górnictwie w latach 80. pracowało ponad 400 tys. osób, a teraz 80 tys.
Czy likwidacja tylu miejsc pracy
była konieczna, biorąc pod uwagę
jej skutki społeczne? Wszak ci ludzie wypadli z rynku pracy. Czy
skutki ekonomiczne i społeczne
dezaktywizacji zawodowej nie przewyższyły wysokości potencjalnych
dopłat do kopalni?
Nie. Na początku lat 90. mieliśmy gigantyczną nadprodukcję węgla i energii
elektrycznej. To był czysty proces dostosowania podaży do popytu. Wtedy
w 1999 r. to był największy osłonowy socjalnie program w Polsce. I to było sensowne rozwiązanie. Błędem był brak
w większej skali prywatyzacji i urynkowienia. Gdyby sprywatyzowano wtedy
kopalnie przynajmniej częściowo, by
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Jeśli weszliśmy w system wspólnego
rynku, to w Unii Europejskiej bezpieczeństwo energetyczne wszyscy gwarantujemy sobie nawzajem. Najpierw
budujemy zatem infrastrukturę, a potem
z niej korzystamy. Istotą jest system połączonych organizmów, abym mógł sobie kupić taniej energię, np. w Niemczech
Czechach, Szwecji czy Litwie, ale również
w Polsce. To działa w obie strony i wynika z cen ustalanych przez rynek. Na
tym polega wzajemne bezpieczeństwo.
Gdyby nie było szansy ekonomicznej, to
nie byłoby tylu chętnych do budowy kopalni.

poszukiwać kapitału poza środkami pomocy publicznej i większej efektywności,
nie byłoby późniejszych problemów
z górnictwem. Na tym polega chyba nadzór i wizjonerstwo państwa, by działać za
pięć dwunasta, a nie po dwunastej jak
w 2015 r. A jeżeli już coś takiego wprowadzono i wpompowano tyle pieniędzy
państwowych, to należało powiedzieć
górnikom, że już wystarczy. Należało
stworzyć autentyczny rynek węgla, czyli dostosowany do światowego rynku
i wydobycia węgla na świecie. Polskie górnictwo, ale prywatne, ma duże szanse, bo
Europa wciąż importuje bardzo dużo węgla. Dlatego chcą u nas inwestować Australijczycy i inni zainteresowani. Takich
inwestorów trzeba wpuszczać jak najwięcej i autentycznie restrukturyzować rynek.
Jest Pan zwolennikiem sektora
prywatnego. Ale dlaczego uważa
Pan, że w górnictwie sektor prywatny lepiej funkcjonuje? Czy bezpieczeństwo energetyczne kraju
powinniśmy w pełni uzależniać
od prywatnego kapitału?

Czytałem o Pana bardzo afirmatywnym podejściu do australijskich technologii. Mówił Pan, że
choć nie ma tam czternastek
i piętnastek, to górnik i tak zarobi tam więcej niż w Polsce. Skoro
tak, to dlaczego w Polsce nie można zarobić więcej?
Bo związki zawodowe na to nie pozwolą. Na zmianę organizacji pracy, by
kopalnie pracowały siedem dni w tygodniu. Australijczycy myślą w kategoriach zainteresowania pracownika efektami swojej pracy. W ciągu kwartału pracownik ma wypłacany pewien ryczałt
miesięczny, ale na koniec okresu rozliczeniowego, kwartału, otrzymuje również
premię efektywnościową od tego, co wypracował jego oddział. On ma świadomość uczciwego rozliczenia swojej pracy. Tylko jedną niedzielę ma zajętą. Cztery dni pracuje po 12 godzin, ale cztery
dni ma wolne. Można myśleć również
w takich kategoriach? Można. A najważniejsze, że gdy mamy 12 godzin, to
górnik pracuje efektywniej, nawet 10 godzin przy zapewnieniu mu właściwej organizacji i warunków pracy, a u nas jest
to realnie 3,5, może 4 godziny efektywnej pracy na zmianę. Elastyczność gospodarowania czasem pracy to podstawa
efektywności produkcji. Jeżeli ktoś powie, że to fizycznie niemożliwe, to odsyłam do historii pracy w polskim górnictwie w latach 80, gdzie pozostawanie
na tzw. drugą zmianę było nagminne,
a ponieważ sam tego doświadczyłem, to
mogę o tym śmiało powiedzieć.
Krytycznie wypowiada się Pan
o układach zbiorowych, a przecież
są one podstawą gospodarek
państw zachodnich. Czy nie lepiej
pracuje się, mając stabilne zatrudnienie?
System wynagradzania to jest też
kwestia efektywności. Układy zbiorowe
często ograniczają elastyczność w dzia-

łaniach antykryzysowych. Układ zbiorowy narzuca pewne rzeczy. Jestem zwolennikiem układów dostosowanych do
realiów i partycypacji pracowników w zyskach firmy. Rada pracownicza jest oczywiście potrzebna, ale do wymiany poglądów i szukania najlepszych rozwiązań,
by efektywniej wspólnie zarabiać pieniądze.
Jak to jest, że minęło 30 lat
transformacji i przez cały ten czas
nie stworzono żadnej wizji energetyki na przyszłość, nie myślano
o ekologii ani energii odnawialnej.
A co Pan myśli o postulatach Wiosny, by odejść od węgla w ciągu
najbliższych kilkunastu lat?
Z całym szacunkiem, ale o przyszłości energetyki powinni dyskutować ludzie, którzy znają się na rzeczy, a nie politycy którym często brakuje przygotowania merytorycznego w tym zakresie.
Lubię ekspresyjnych polityków, ale oni
często mówią wszystko o niczym, nic
o wszystkim. Tu nie może być koniunkturalizmu politycznego, tylko czasami
brutalne powiedzenie sobie prawdy.
Zgadzam się z jedną rzeczą, że transformacja polskiej energetyki, ostatnie 30 lat,
to w dużej mierze stracony czas. Energetyka w Polsce powinna być rzeczywiście, a nie pozornie zrestrukturyzowana
i w znacznej części sprywatyzowana.
Ale czy w Polsce jest przyszłość
dla węgla?
Jest. Energetyka nuklearna to jest marzenie w naszych obecnych warunkach
nierealne finansowo do zrealizowania.
Technologie, które są obecnie dostępne,
już schodzą z afisza, co może budzić wątpliwości co do sensu inwestowania z ich
zastosowaniem, a nowe, które je wyprą,
to perspektywa 2030-2050 r. To oznacza,
że przez następne 20-30 lat musimy korzystać z węgla, choć oczywiście stopniowo powinniśmy zmniejszać jego
udział, wchodząc w OZE i energetykę
prosumencką w skali, jakiej dokonali
Niemcy w ciągu ostatnich kilkunastu lat.
Czasami warto przyjrzeć się temu, co robią inni i wykorzystać ich doświadczenia.
Skończmy z populizmem. Musimy podejść do tej sprawy zdroworozsądkowo.
Tak jak w 1989 r. Wtedy wszyscy wiedzieli, czego chcą i z jakich problemów
trzeba się wygrzebać.

Rozmawiał
Piotr Szumlewicz
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Epoka węgla
z pewnością się kończy
Jesteśmy uzależnieni od węgla, ale to nie znaczy, że do 2050 roku nie
możemy znaleźć innych rozwiązań – mówi Andrzej Chwiluk, przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Górników w Polsce
KWK Makoszowy.

Jakie wnioski Pan z tego wyciągnął?
Całe przedsięwzięcie nie było łatwe. Nie wynikało to tylko z tego, że nasze stanowiska były skrajnie różne. Po
prostu rządzący od 1989 r. robią wszystko, by nasze środowiska podzielić
i skłócić, nie dopuszczają oni możliwości zaistnienia prawdziwej debaty. My,
jako związki zawodowe i organizacje pozarządowe, raczej staramy się szukać
porozumienia.

Jakie są Pana doświadczenia
związane z debatą publiczną dotyczącą węgla, jego wydobycia, roli
w polskiej gospodarce?
Szczerze powiedziawszy, doświadczenia pozytywne są mizerne, albo mówi
się o likwidacji kopalń, albo o ich obronie. Dyskusji praktycznie nie ma. Są tylko dwie strony medalu, dwie strony sporu, a między nimi nie ma żadnego porozumienia, ani nie istnieje też niezależne od nich pole do dyskusji nad rozwiązaniami pośrednimi. Obie strony próbują
się non stop bezsilnie zwalczać. Przepracowałem to kilka lat temu. Wtedy to
udało mi się spotkać z przedstawicielami Zielonych, ale też z przedstawicielami różnych organizacji pozarządowych.
Próbowaliśmy dojść do porozumienia korzystnego zarówno dla ekologów, jak
i górników.
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Ale doszło do jakiegoś porozumienia, jakie były skutki tego zbliżenia?
Okazało się, wbrew prostym stereotypom, że mamy więcej zbliżających
nas postulatów. Koniec końców doszło
wtedy do zbliżenia stanowisk. Nikt na siłę
nikogo nie przekonywał do odejścia od
swoich pryncypiów. Mówiliśmy o alternatywnych źródłach energii, o przekształceniach proekologicznych w górnictwie. Jednak komuś musiało się to nie
spodobać. Po jakimś czasie ze środowisk
górniczych, jak i ekologicznych, zaczęły
dochodzić do głosu osoby o skrajnych poglądach, które były przeciwne takiej debacie.
A kiedy to miało miejsce?
Około pięciu-sześciu lat temu.
A więc jakie były te końcowe
ustalenia? Na jakiej płaszczyźnie
udało się wstępnie pogodzić ze
sobą przedstawicieli górników i organizacji pozarządowych oraz Zielonych? Jednak te środowiska kojarzą się z bezkompromisową walką z węglem, z jego wydobyciem.
Tak się wydaje na pierwszy rzut oka,
ale przecież mówiliśmy o przekształce-

niach w górnictwie przy użyciu nowych
technologii jak np. instalacje gazowania
węgla, tworzenia elektrowni szczytowo-pompowych z wykorzystaniem szybów kopalnianych i wyrobisk. I tu znaleźliśmy płaszczyznę do wzajemnego
zrozumienia. Ale nawet ci, co krytykują
Greenpeace za ostatnią akcję rozwieszenia płacht na budynkach PO i PiS wzywających do skończenia z wydobyciem
węgla, nie mają racji, ich krytyka jest bezpodstawna. Ja wiem, że działacze Greenpeace nie dążą do tego, by zlikwidować miejsca pracy i wpędzić Śląsk w biedę. Im chodzi o coś kompletnie innego,
a dążąc do swych celów szanują po prostu ludzi, górników i społeczność Śląska.
Więc jest jedno zasadnicze zadanie, szukajmy kompromisu.
Jak on może wyglądać?
To jest bardzo proste. Epoka węgla
w tej postaci z pewnością się kończy. To
jest jasne. My, społeczeństwo polskie,
jesteśmy uzależnieni od węgla, ale to nie
znaczy, że do 2050 r. nie możemy znaleźć rozwiązania. Wdrożyć inne sposoby przetwarzania węgla. Tak na marginesie wspomnę, że Unia Europejska
sprowadza spoza jej granic około 200
milionów ton węgla, a może i więcej.
Pytanie do jakich celów? Problem tak
naprawdę nie leży w węglu, wszak kopalnie nie emitują gazów cieplarnianych! Leży on w elektrowniach węglowych, które przecież i tak zmodernizowały swoje bloki energetyczne. Na
potwierdzenie tego faktu proszę spojrzeć na to, że gdy my ograniczyliśmy
wydobycie węgla, to następnie rozpoczęliśmy sprowadzanie go z zagranicy.
To jest chore! Zamiast wdrażać nowe
technologie, poświęca się ogromne pieniądze na likwidację polskiego górnic-
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twa, a jednocześnie sprowadza się węgiel, bo go przecież potrzebujemy. Czy
nam się będzie podobać, czy nie, tak po
prostu będzie. Jeszcze przez około
25 lat. Również to, że wydobywamy
z coraz głębszych pokładów, że praca
staje się coraz bardziej niebezpieczna,
nie podlega żadnej wątpliwości. Przytoczę przykład swojej kopalni. Nigdy
nie pogodziłem się w pełni z zamknięciem naszej kopalni, kopalni Makoszowy. Co było powodem jej zamknięcia? Twierdzę z całą stanowczością, że
nie ekonomia, czy ekologia, lecz brudna polityka w najgorszym wydaniu. Pozostały przecież ogromne złoża pod ziemią, a kopalnia była jedną z najbezpieczniejszych w kraju. Zasypano nowoczesne szyby, które można było wykorzystać do innych celów. W dodatku
nie powstało po całej tej operacji ani
jedno miejsce pracy. Tak się nie robi, to
woła o pomstę do nieba! Jeśli ktoś myśli, że środowisko górnicze tego nie widzi, to jest w błędzie.
A jak można byłoby stworzyć
nowe miejsca pracy, zamiast kopalń? Czy górnicy mają na to pomysły?
Oczywiście, że tak. Możliwości są.
Żeby wpisać zmiany w walkę z zanieczyszczeniem powietrza, możemy spojrzeć na niską emisję. To ona jest jednym
z głównych problemów ekologicznych
w Polsce. Ludzie grzeją, szczególnie na
Śląsku, starymi piecykami. Dlatego zaproponowaliśmy u nas stworzenie elektrociepłowni. Jednak nikogo to nie interesuje, jakiekolwiek nasze próby na
Śląsku, w Katowicach, ale też w innych
miastach, spotykały się z odmowami lub
aroganckim brakiem zainteresowania.
Drugą propozycją było stworzenie miejsca zajmującego się przetwórstwem
śmieci. Kolejną propozycją była związana z magazynowaniem energii. Na
świecie w szybach kopalnianych wyłączonych z eksploatacji umieszcza się instrumenty szczytowo-pompowe, które
tworzą łącznie elektrownie szczytowopompowe. Zasada podobna jak w istniejących elektrowniach szczytowopompowych mieszczących się w górach
jak np. góra Żar.
A przecież kopalnie mogłyby dalej
funkcjonować przetwarzając węgiel chemicznie np. poprzez jego gazowanie, także wykorzystanie węgla do celów farmakologicznych, zastosowanie pomp
termicznych. Również wykorzystanie
warsztatów kopalnianych wyposażonych w różnoraki sprzęt i maszyny do
wytwarzania innych produktów.

Chcieliśmy w taki sposób znaleźć wyjście z tej sytuacji, chcieliśmy pogodzić interes pracowników z zaistniałą sytuacją.
Jednak w Polsce nikt nie był takimi rozwiązaniami zainteresowany. Po prostu zamyka się kopalnie i tyle, zero dyskusji.
Zabrakło dobrej woli i rzetelnego dialogu. A pomysłów było znacznie więcej.
Przykładowo proponowaliśmy stworzenie elektrowni fotowoltaicznej, ale też
znaleźliśmy inwestora, który chciał przedłużyć żywot kopalni. Ludziom naprawdę zależało na tej sprawie, zależało
na utrzymaniu miejsc pracy w Zabrzu.
Nic z tego się nie udało? Z jaką
postawą się Pan spotkał?
Nic, kompletnie nic. Nawet w sytuacji, w której wraz z inwestorem ustaliliśmy, że nie będzie węgla sprzedawać
w Polsce, gdy go było wówczas za dużo,
tylko będziemy go eksportować. Nikt
w dodatku nie upierał się przy jakimkolwiek rozwiązaniu, to były propozycje,
jak Pan widzi niezwykle szerokie i realistyczne. Spotkaliśmy się z kompletną arogancją, nikt nie usiadł z nami do stołu, zostaliśmy wręcz wyproszeni z ostatniego
spotkania dotyczącego likwidacji kopalni i dyskusji nad wykorzystaniem zasobów i terenów pokopalnianych. Powiedziano nam, że to spotkanie biznesowe
i strona społeczna nie ma wstępu. Temat
koniec końców umarł, chociaż sama likwidacja, w taki sposób przeprowadzona, będzie kosztować docelowo około
miliarda złotych. Można było ją zamykać
inaczej, na przykład stopniowo, również
to proponowaliśmy, jednak nadal nikt nie
był zainteresowany rozmową. Szyby kopalniane, które zostały zasypane, można
i powinny być tylko zaczopowane z góry,
aby je można było wykorzystać w przyszłości. Pan Tobiszowski, który jest pełnomocnikiem rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego,
po prostu wie najlepiej. Jest to o tyle
dziwne, że od trzech lat ceny węgla wzrastają, jest świetna koniunktura, nadal nie
zmieniło to niczego.
A partie opozycyjne rozmawiają z górnikami?
Nie, nie ma to miejsca. Ostatnio próbowałem skontaktować się z reprezentantem Wiosny Biedronia, ponieważ oni
chcą odejść od węgla do 2030 r., jednak
chyba jest to temat zbyt trudny dla partii.
Dodatkowo takie rozwiązanie
raczej niemożliwe?
Spokojnie. Nikomu nie mówimy od
razu nie. Karty są rozdane, trzeba podejść

do stołu. Ze wszystkimi trzeba rozmawiać, coś z węglem i z ludźmi uzależnionymi od pracy w sektorze węglowym
trzeba zrobić, wszyscy to wiemy. Jednak
partie polityczne traktują nas jak powietrze. Koniec końców wszystkie są siebie warte. Niektórzy niszczą górnictwo
i miejsca pracy w białych rękawiczkach,
inny w ciężkich butach policyjnych.
Więc co jest teraz dla górników
i związków zawodowych najważniejsze? Jaki jest warunek brzegowy?
Oczywiście miejsca pracy i restrukturyzacja górnictwa z prawdziwego zdarzenia z zastosowaniem nowoczesnych
technologii i przekształceń wielobranżowych, oczywiście proekologicznych,
aby pogodzić z pozoru rozbieżne cele górników i ekologów. Jednocześnie nie dopuścić do takiej sytuacji, jaka miała miejsce choćby w regionie wałbrzyskim,
gdzie zamknięto wszystkie kopalnie, a ludzie żyli w skrajnej biedzie, bez żadnej alternatywy nowych miejsc pracy.
Dlatego ja po prostu będę walczył
o to, żeby nie doszło znów do takiej społecznej katastrofy. Gdyby do niej doszło,
myślę, że moglibyśmy zobaczyć na polskich ulicach tłumy żółtych kamizelek.
Warunek brzegowy? Prawdziwy i rzetelny
dialog oparty na wzajemnym poszanowaniu, a nie pozorowanie działań i szczucie ludzi na siebie oraz ogłupianie ich zafałszowanymi informacjami.
Rozmawiał Wojciech Łobodziński

Andrzej Chwiluk jest przewodniczącym Międzyzakładowego Związku Zawodowego Górników w Polsce
KWK Makoszowy. Związek jest
otwarty na zmieniającą się rzeczywistość oraz współpracuje z lokalną
społecznością, co dziś niestety jest
rzadkością. Andrzej Chwiluk ma
również niezwykle bogate doświadczenie zdobyte w instytucjach o skali europejskiej, takich jak EMCF
(centrali Europejskich Związków Zawodowych branży przemysłowej,
gdzie pełnił rolę wiceprzewodniczącego) czy EKES (Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
w Brukseli, którego był członkiem
w poprzedniej kadencji), ale też polskich takich jak m.in. OPZZ, w którym był wieloletnim członkiem prezydium.
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Młodzi w walce
o Matkę Ziemię
Od 14 grudnia w całej Polsce coraz więcej młodych ludzi angażuje się w Młodzieżowy Strajk
Klimatyczny, obok niego jest jeszcze wiele
innych grup i kolektywów, których celem jest
walka ze zmianami klimatycznymi. Do ludzi
tworzących te społeczności bojowych ekologów
i ekolożek niezwykle łatwo dotrzeć, swoją
otwartością i pomysłowością oraz szczerym
oddaniem sprawie tworzą ruch dający wiele
wiary i nadziei w młode pokolenie obywatelek
i obywateli. Dlatego w dyskusji dotyczącej
przyszłości energetyki, wydobycia węgla
i społecznych konsekwencji dzisiejszego modelu
energetycznego Polski postanowiliśmy zaprosić
ich na łamy naszego najnowszego numeru.
Naszym rozmówcą jest młody warszawski
działacz – Tytus Kiszka, który niedawno
skończył liceum. Jest on jednym z członków
Młodzieżowego Strajku Klimatycznego
działającego na terenie Warszawy.

Jakie są główne postulaty waszej inicjatywy, Młodzieżowego
Strajku Klimatycznego?
Przede wszystkim żądamy, by piąty
raport Intergovernmental Panel on Climate Change, który mówi o zbliżającej
się katastrofie klimatycznej, stał się podstawą działań politycznych rządu, ale też
partii opozycyjnych. Chcielibyśmy, by
ukierunkował on na przyszłe lata działania polskich grup politycznych, niezależnie od przynależności ideowej. Obecnie nauka jest ignorowana, nikt nie słucha naukowców. Raport ten jest na tyle
obiektywny, że naszym zdaniem powinien
on po prostu, dla dobra nas wszystkich,
zostać przyjęty. Chcemy również, aby temat zmian klimatycznych był bardziej
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obecny w mediach. Teraz nie jest on obecny na tyle, by społeczeństwo było w stanie zrozumieć jak poważnym zagrożeniem są zmiany klimatu, jak bardzo czas
nagli nas wszystkich do działania na rzecz
ziemskiego ekosystemu. Temat kompletnie nie wybrzmiewa, to musi się
zmienić.

ignorancji. Ten temat powinien być jedną z najważniejszych spraw dla nas, dla
naszych polityków. A co się okazuje? Że
politycy nie potrafią nawet odróżnić
smogu od zmian klimatycznych. Właśnie
dlatego strajkujemy! Żeby pokazać, że
nam zależy i powinno zależeć starszym
pokoleniom, które teraz rządzą.

A macie jakieś pomysły strukturalne?
Jasne. Jednym z nich jest wprowadzenie do polskich szkół zajęć o klimacie. Chcemy, by od najmłodszych lat przyszłe pokolenia były uczone tego jak
dbać o klimat, jak żyć na Ziemi, jak sprawić, by natura nie obróciła się przeciwko nam. Takie zajęcia są niezbędne. Ja,
moi znajomi i przyjaciele, wzięliśmy
swoją wiedzę z Internetu, z książek, po
które samodzielnie musieliśmy sięgać.
W szkołach nie byliśmy uczeni tego, że
Ziemia, jej naturalna równowaga, jest na
krawędzi upadku, ani tego jak moglibyśmy temu przeciwdziałać.

A czy oprócz demonstracji
i happeningów, takich jak przedstawianie wymierania ludzkiego
gatunku w centrach miast, próbujecie przeprowadzać zmiany debaty publicznej? Czy proponujecie
swoje rozwiązania? Czy raczej tylko sygnalizujecie problem i czekacie na rozwiązania, które przyjdą od rządzących?
My jako MSK w Warszawie zorganizowaliśmy już trzy wykłady i debaty dotyczące zmian klimatu. W ten sposób staramy się poszerzyć wiedzę osób, które dopiero zaczynają interesować się tematem.
Tak naprawdę nasze działania do tej pory
skupiały się na happeningach, demonstracjach i debatach. Ale wszyscy wiemy,
że to za mało. Problem zmian klimatu wymaga dalej posuniętych działań. Dlatego
poszukujemy cały czas nowych form
wpływania na świadomość społeczną i na
polityków. Cały czas szukamy i działamy.
Staramy się uczestniczyć w życiu intelektualnym, ale też politycznym, jesteśmy
również coraz częściej obecni na debatach
i panelach poszczególnych ministerstw,
gdzie zadajemy trudne pytania.

To są wasze główne postulaty?
Jest jeszcze jeden, chyba najbardziej
kluczowy. Domagamy się, by państwo
polskie odeszło od energetyki opartej na
paliwach kopalnych. Wiemy jednak, że
jako bardzo młodzi ludzie nie możemy
w tej dziedzinie grać roli ekspertów.
Większość z nas nie jest jeszcze nawet na
studiach. Jednak wiemy, że odejście od
paliw kopalnych musi nadejść ze względu na zanieczyszczenia, jakie powoduje
energetyka na nich oparta. Wiemy też, że
są raporty, takie jak IPCC, które mówią
o tej sprawie jasno.
Właśnie o paliwach kopalnych
chciałem porozmawiać dłużej. Co
sądzicie o dotychczasowej debacie
dotyczącej ich tematu w Polsce? Są
raporty, są eksperci, lecz to sprawy odległe od codzienności polskiego dyskursu. Pojawiają się tylko pomysły, które później nie są
dyskutowane.
Ciężko powiedzieć, czy w Polsce
w ogóle istnieje merytoryczna debata na
ten temat. Partie głównego nurtu albo
mamią nas szybkimi rozwiązaniami, albo
kompletnie omijają temat, równocześnie
działając na rzecz zwiększenia uzależnienia polskiego państwa od paliw kopalnych. Naszym zdaniem politycy niepoważnie podchodzą do tematu. Większość partii w żaden sposób nie odnosi się
do zmian klimatu i, co za tym idzie, transformacji energetycznej. Co więcej, politycy często mieszają kwestię zmian klimatu ze smogiem, dowodząc swojej
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Rozumiem więc, że bardziej sygnalizujecie problem niż proponujecie rozwiązania.
Tak, do tej pory tak to wyglądało.
Obecnie w Warszawie zajmujemy się projektem, którego celem jest przeprowadzenie klimatycznego panelu obywatelskiego dotyczącego zmian klimatu. Jest
to jedno z oddolnych, demokratycznych rozwiązań. Dlatego współpracujemy w stolicy na rzecz przeprowadzenia
takiej debaty, chcemy sprawdzić, co ludzie tak naprawdę sądzą, nie możemy
przecież mówić w imieniu wszystkich Polek i Polaków, mówimy tylko w imieniu
najmłodszej generacji.
A czy w trakcie takich debat
kiedykolwiek spotkaliście się ze
związkami zawodowymi na przykład górników, organizacjami, które reprezentowałyby tych, którzy
na takiej transformacji energetycznej, w obszarze krótkoterminowym, najbardziej by stracili?
Jeszcze nie mieliśmy takiej okazji.

A skąd brak tego doświadczenia? Wydaje się, że w tej materii,
aby działania na rzecz transformacji były sprawcze, właśnie rozmowa z takimi podmiotami jest
niezbędna. Szczególnie z punktu
widzenia ruchu oddolnego.
Jeśli już mówimy o transformacji
energetycznej, to jako MSK zawsze,
w każdym miejscu podkreślamy to, że
musiałaby ona się odbyć z poszanowaniem i z przestrzeganiem zasady sprawiedliwości społecznej. Nie chcemy wykluczać jakiejkolwiek strony, grupy społecznej. Wiemy, że nagła transformacja
energetyczna, która nie trzymałaby się tej
zasady, bardzo boleśnie uderzyłaby w rodziny górnicze i społeczność Śląska, ale
również te miasta i miasteczka, gdzie elektrownie opalane węglem stanowią główne miejsce zatrudnienia. Do tej pory nie
udało nam się dotrzeć do organizacji reprezentujących tych ludzi i nie chcemy
przed nimi udawać, że znamy proste rozwiązania, które satysfakcjonowałyby
wszystkich. Ale wiemy, że ta konfrontacja jest konieczna. To jedna z najważniejszych rzeczy, którymi musimy się zająć, ale to też wyzwanie dla środowiska
górniczego.
Ale uważasz, że uda wam się to
w przyszłości?
MSK współpracuje z Obozem dla
Klimatu, Earthstrikiem i z Extinction Rebellion, jesteśmy na etapie rozmów ze
związkami zawodowymi, nie związanymi z górnictwem. Ale próby dotarcia do
rolników, lekarzy, harcerzy, rolników,
a potem górników, są podejmowane
i z pewnością będą podejmowane w przyszłości.
Czyli jesteście w trakcie wypracowywania wizji, która połączy perspektywy różnych branż, różnych
ludzi i osób z różnym pochodzeniem
klasowym? Wszystko to powinno
mieć na celu poszanowanie zasady
sprawiedliwości społecznej, ludzie
mają być celem, a nie środkiem do
transformacji energetycznej.
Zdecydowanie tak, to jest naszym celem. Ale ta transformacja energetyczna
ma też na celu ogólne zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, nie chodzi tu
tylko i wyłącznie o zanieczyszczenia
związane z energetyką jako taką. Również
chodzi nam o rolnictwo i przemysł.
Rozumiem, że waszym celem
jest przekonanie polityków i różnych grup społecznych, ale czy nie
obraliście również za cel walkę
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z postępowaniami korporacji i kapitału globalnie, który również
ma ogromny wkład w zanieczyszczanie środowiska i zmiany klimatyczne?
Trzeba pamiętać, że 100 korporacji
jest odpowiedzialne za 70% emisji gazów cieplarnianych. Przeciwstawiamy się
więc szkodliwym działaniom korporacji, staramy się naciskać na cały ten system poprzez nacisk na osoby decyzyjne.
Korporacje powinny zapłacić za to, co
zrobiły matce Ziemi. Nie jest jednak tak,
że krytykujemy kapitalizm jako taki. Nie
wiemy, czym go zastąpić, jaki system będzie bardziej „zielony”. Jednak zmiany

klimatyczne są skutkiem, i tego jesteśmy
pewni, konkretnych działań państw i kapitału, których celem była maksymalizacja zysków z wyzysku natury.
A jaką macie wizję działania na
najbliższe działania przed wyborami parlamentarnymi? Jak chcecie zadziałać w ramach rozbudzonego i pulsującego dyskursu politycznego przed najważniejszymi
wyborami?
Wkrótce będziemy mieli serię spotkań, na których opracujemy strategię na
najbliższe miesiące. Ten rok powinien być
przełomowy. Przed nami kluczowe wy-

bory, na które chcielibyśmy wpłynąć.
Z pewnością nie ustaniemy w swojej walce i będziemy się starać jak najbardziej
zachęcić do niej jak największe rzesze ludzi. W końcu to walka w interesie nas
wszystkich. Ziemia jest jedna i naszym
obowiązkiem jest jej obrona i troska
o nią.

Rozmawiał
Wojciech Łobodziński
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Rynek pracy
bez dobrej zmiany
Szybki rozwój gospodarczy, spadek
bezrobocia, wzrost
ściągalności podatków
nie przełożyły się na
znaczącą zmianę rynku
pracy. Z perspektywy
trwałości systemu emerytalnego, jak też życiowej samorealizacji
istotnym wskaźnikiem
jest przecież odsetek
osób mających stabilne
zatrudnienie. Sytuacja
w obydwu obszarach
pogorszyła się natomiast znacząco.

Piotr Szumlewicz
dkąd Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę, główne wskaźniki makroekonomiczne utrzymują się na dobrym poziomie. Wzrost gospodarczy
wynosi 4-5%, radykalnie wzrosły wpływy podatkowe, deficyt finansów publiczny jest pod kontrolą, realne płace rosną, a bezrobocie zmniejsza się. Okazuje się jednak, że sytuacja na rynku pracy
nie jest dobra, a wręcz pogłębiają się negatywne trendy. W dłuższej perspektywie
jednym z kluczowych wskaźników rozwoju kraju jest odsetek osób pracujących
i aktywnych zawodowo. Z perspektywy
trwałości systemu emerytalnego, jak też
życiowej samorealizacji istotnym wskaź-

O
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nikiem jest też odsetek osób mających stabilne zatrudnienie. Niestety w ostatnich
latach sytuacja na obydwu tych obszarach
wręcz pogorszyła się.
Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że pomimo dobrej koniunktury i szybkiego wzrostu gospodarczego, wciąż na niskim poziomie pozostają w Polsce wskaźniki aktywności zawodowej i zatrudnienia, co szczególnie
dotyczy kobiet. Zgodnie z danymi GUS
współczynnik aktywności zawodowej
wyniósł w I kw. 2019 r. 55,9% (mężczyzn 64,4%, a kobiet zaledwie 48,1%)
wobec 56,1 proc. kwartał wcześniej.
Rok wcześniej było to 56%, a dwa lata
temu 56,2%.

Innymi słowy pomimo dobrej koniunktury wskaźniki aktywności zawodowej wręcz spadają. Zmniejszył się też
wskaźnik zatrudnienia. W I kwartale
2019 r. wyniósł on 53,7% (u mężczyzn
62,2%, a u kobiet tylko 45,9%) wobec
54% w IV kw. ubiegłego roku. W ciągu
ostatniego roku wskaźnik zatrudnienia
nie zmienił się, ale warto zwrócić uwagę, że nastąpił spadek pracujących kobiet
o 0,3% i wzrost pracujących mężczyzn
o 0,4%.
Nie ma też znaczącego wzrostu
stabilizacji zatrudnienia i ograniczenia
umów niestandardowych, choć w kampanii wyborczej PiS obiecywał radykalne
ograniczenie śmieciówek i poprawę
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sytuacji osób o najniższych dochodach.
Zgodnie z danymi GUS pod koniec
2017 r. wynagrodzenie nie przekraczające ówczesnej płacy minimalnej
(2000 zł brutto) otrzymywało 1,52
mln osób, czyli 13% ogółu zatrudnionych na umowę o pracę. W 2016 r. takich pracowników było 1,47 mln,
a zatem liczba osób pobierających co
najwyżej płacę minimalną wzrosła
o 3,8%.
GUS podkreśla, że to kolejny rok
wzrostu liczby osób o minimalnych zarobkach. W 2016 r. przybyło ich 108 tys.,
czyli 8%. Dodatkowo z raportów Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że ponad jedna czwarta firm nie przestrzega

przepisów dotyczących minimalnego
wynagrodzenia.
GUS informuje też, że pod koniec
2017 r. 1,2 mln osób prowadziło pozarolniczą działalność gospodarczą, nie
zatrudniając pracowników na podstawie stosunku pracy (samozatrudnieni)
i w porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. nastąpił wzrost o 4,3%. W latach 2012-2015 liczba ta utrzymywała się
na poziomie 1,1 mln osób, a w 2016 r.
wzrosła o 4,5%i wyniosła około 1,15
mln. Nieznacznie zmniejszyła się jedynie
liczba osób, z którymi została zawarta
umowa zlecenie lub umowa o dzieło,
a które nie były nigdzie zatrudnione na
podstawie stosunku pracy. W 2017 r. ta-

kich osób było 1,2 mln, czyli około 4%
mniej niż w 2016 r., ale skala śmieciowego zatrudnienia wciąż jest olbrzymia.
Przecież jeszcze kilkaset tysięcy osób
pracuje w ramach darmowych lub niskopłatnych staży i setki tysięcy ludzi pracuje w szarej strefie. Na dodatek Polska
pozostaje jednym z europejskich liderów
odnośnie umów na czas określony.
Umowę czasową w pierwszym kwartale
2019 r. miało ponad 3 mln osób, czyli
22,7% pracowników etatowych.
Okazuje się więc, że szybki rozwój
gospodarczy, spadek bezrobocia, wzrost
ściągalności podatków nie przełożyły
się na znaczącą zmianę rynku pracy.
I
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Bullshit Jobs
Społeczeństwo obarczone obowiązkami, społeczeństwo odczuwające zmęczenie i przepracowane, społeczeństwo, w którym naczelnym problemem
jest „dedlajn”, jest mniej skłonne do protestu i prawdziwie demokratycznej partycypacji politycznej.

Ben O’Connor
edług szacunków firmy
Cushman & Wakefield
w samej tylko Warszawie
całkowite zasoby biurowe
w końcu ubiegłego roku wynosiły aż
5,5 mln mkw. Mimo tak dużej przestrzeni
przeznaczonej wyłącznie na działalność
biurową, w 2018 r. wartość transakcji
przeznaczonych na budowę nowych
biur przekroczyła 1,7 mld euro. W przyszłym roku planowane jest oddanie do
użytku najwyższego wieżowca w Unii Europejskiej – Varso Tower i jeszcze pięću

W
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innych wysokościowców. Wszystkie ulokowane będą w ścisłym centrum miasta.
Nie ulega zatem wątpliwości, że
popyt na przestrzeń biurową w Polsce rośnie. Nie wiemy za to zbyt wiele o tym,
co dzieje się pomiędzy szklanymi ścianami budynków, które tak intensywnie
zaczynają dominować w krajobrazie
stolicy? Jak to możliwe, że rocznie na
samą ich budowę wydaje się prawie
2 mld euro? Czym zajmuje się coraz
większa grupa ludzi pracująca w korporacjach?

Przyjęcie jednej spójnej kategorii dla
zawodów korporacyjnych jest wyjątkowo ryzykowne. W jednym budynku biura wynajmuje najczęściej kilka-kilkanaście
firm o często odległych od siebie profilach – od branży reklamowej przez usługi bankowe, doradztwo finansowe, tłumaczenia i startupy, po branżę IT. Dodatkowo każda z firm ma swoją, często
unikalną stratyfikację stanowisk, a wraz
z nią spore rozpięcie w zakresie indywidualnych czynności i zadań pracowników.
Tym, co w pewien sposób łączy większość
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warszawskich korporacji, jest wytworzona przez pracowników tożsamość,
którą część z nich przyjmuje jako własną.
Choć warszawski „Mordor” traci już
swój dawny blask, wciąż pracuje w nim
100 tys. osób, które wytworzyły coś w rodzaju lokalnej społeczności. Facebookowa strona „Mordor na Domaniewskiej”
liczy ponad 160 tysięcy polubień. Wśród
udostępnianych memów przeważają:
narzekanie na poniedziałek, wyczekiwanie weekendu, żarty z rozmów kwalifikacyjnych, „dedlajnów”, projektów,
czyli w skrócie wszystko, co współcześni
filozofowie upodobali sobie nazywać
„pustym znaczącym".
Dość ironiczna postawa wobec miejsca pracy przeplata się tu bardzo często
z językiem popularyzowanym przez pionierów współczesnego kapitalizmu Doliny Krzemowej, tyle że już mniej ironicznie. Czy jednak można tu mówić
o zbiorowej korporacyjnej tożsamości?
W wydanej w 2017 r. książce „Kapitalizm somatyczny – ciało i władza

w kulturze korporacyjnej”, świadom
fundamentalnych różnic pomiędzy branżami korporacyjnymi, Artur Szarecki
proponuje zastosowanie pojęcia „kultury korporacyjnej” jako szeregu praktyk
wspólnych dla dużej części międzynarodo-wych przedsiębiorstw. Jako jedną
z powszechnie przyjętych praktyk uważa on tę polegającą na kształtowaniu tożsamości pracownika w zgodzie z tzw.
„wartościami” danej firmy. Od pracowników, jak pisze Szarecki, wymaga się dziś
identyfikacji z celami i wynikami produkcyjności całego przedsiębiorstwa,
dzieląc odpowiedzialność, która niegdyś
spoczywała na barkach dyrektorów wyższego szczebla przy jednoczesnym utrzymaniu dawnego, wertykalnego systemu
płac. Przesunięcie odpowiedzialności za
wyniki danej firmy na wszystkich pracowników oddzielnie, idzie często w parze z wytworzeniem całej gamy motywacyjnych sloganów i wspólnych pracownikom doświadczeń. W całym reżimie „dedlajnów” i kulcie produktywności
badacze współczesnego kapitalizmu znaleźli jednak pewną lukę.
W 2018 r., David Graeber, profesor
antropologii w London School of Economics, opublikował głośną książkę
„Bullshit Jobs”, której wnioski godzą
w powszechne wyobrażenie o współczesnym kapitalizmie jako systemie maksymalizacji produktywności. Graeber,
powołując się na analizy danych firmy
YouGov z 2017 r., zauważył, że 37% brytyjskich pracowników uważa rezultat
swojej pracy za bezsensowny, niestanowiący żadnego większego znaczenia dla
świata. Holenderskie badania z tego samego roku przeprowadzone przez firmę
Schouten & Nelissen wykazały, że aż
40% pracowników wątpi w znaczenie
własnej pracy. Wśród przyczyn tak alarmujących wyników, badacz wymienił
tendencję współczesnych firm do nadprodukcji zadań, mających na celu jedynie zwiększenie abstrakcyjnej dyscypliny
pracy. Zadania polegające na ustawicznym porządkowaniu informacji, które na
następny dzień wrócą do nieładu, wysyłanie spamu, tworzenie projektów,
które nigdy nie doczekają się realizacji,
idą w parze z tworzeniem stanowiskwidm o enigmatycznych nazwach z równie enigmatycznymi obowiązkami do
nich przypisanymi. Zdaniem Graebera
współczesne, kapitalistyczne strategie
zarządzania bardzo często odrywają pracę od produkcji/tworzenia, traktując pracę jako wartość samą w sobie. Namnażane
zadania dzienne, powtarzające się sekwencje pracowniczych aktywności stają się po prostu niepodważalnymi obo-

wiązkami, niezależnie od tego, czy wykonanie ich przyniesie jakiekolwiek rezultat. Współczesny kapitalizm w krajach
Okcydentu wciąż potrzebuje klasowego
podziału, w którym fizyczne wytwarzanie dóbr stanowi linię demarkacyjną. Po
jej drugiej stronie rodzą się więc stanowiska, których głównym zadaniem jest zarządzanie czasem pracowników i ujednostkowienie obowiązków w taki sposób,
by samo społeczeństwo uczynić bardziej
rozproszonym i lepiej przystosowanym do
dzisiejszego modelu konsumpcji. W dużym skrócie można powiedzieć, że według
autora „Bullshit Jobs”, społeczeństwo
obarczone obowiązkami, społeczeństwo
odczuwające zmęczenie i przepracowane,
społeczeństwo, w którym naczelnym
problemem jest „dedlajn”, jest mniej
skłonne do protestu i prawdziwie demokratycznej partycypacji politycznej.
Nie jest to jednak wynikiem świadomie
podejmowanych decyzji.
Proces, o którym pisze Graeber, ma
być paradoksalnie konsekwencją fetyszyzacji kategorii produkcji i wzrostu przy
jednoczesnym marginalizowaniu roli fizycznego wytwarzania towarów. Gorzej
opłacane i „niezauważane” przez kapitał
prace fizyczne, spychane są według wewnętrznej aksjomatyki kapitalizmu na peryferia. „Nowa faza zachodniego kapitalizmu”, skupiona bardziej na produkcji i sprzedaży afektów i informacji,
a wraz z nimi na wytwarzaniu nowego
wizerunku pracownika, potrzebuje nowych stanowisk i nowych zadań do legitymacji własnego istnienia. W tym
miejscu pojawia się kolejne pytanie. Jeśli proces opisywany przez autora publikacji rzeczywiście ma miejsce, jakie
skutki przynosi on samym pracownikom?
Na ile rosnąca liczba globalnych korporacji w Polsce przekłada się na zmiany
w samym modelu pracy polskich pracowników?
Statystycznie trudno określić, w jakim
stopniu fenomen „bzdurnych zajęć” dotyka przedsiębiorstw w samej Polsce.
Dość znaczący może się wydawać fakt,
że wskaźniki badające poziom zadowolenia z pracy nie uwzględniają kryterium
zadowolenia z jej rezultatów ani poglądów pracowników na wpływ, jaki ich
praca wywiera w skali kraju. Samo zjawisko nie doczekało się w Polsce ani zbyt
wielu badań naukowych, ani obecności
w debacie publicznej. Czas to zmienić.
W następnych artykułach zamierzam
dowiedzieć się od samych pracowników
i pracownic polskich korporacji, na
czym dokładnie polega ich praca i w jakim stopniu spełnia ona potrzeby zawodowej realizacji.
I
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Uzwiązkowienie młodych
Uzwiązkowienie w Polsce jest dramatycznie niskie. Wedle badań około 11 procent pracujących należy do organizacji zawodowych, których celem jest
walka o poszerzanie i obronę dotychczas zdobytych praw w miejscu pracy.

Wojciech Łobodziński
hoć liczba ta wygląda niepokojąco, to nie jest tak źle, jak
mogłoby się z początku wydawać. W wielu krajach europejskich uzwiązkowienie prezentuje się
równie mizernie: Wielka Brytania 21%,
Hiszpania 15%, Serbia 15,5%, Rumunia
14%, Litwa 7%. Tak więc Polska nie odbiega znacząco od innych krajów unijnych, chociaż poziom uzwiązkowienia
w Szwecji, Finlandii, Włoszech czy Belgii jest o wiele wyższy.
W tym miejscu warto odnieść się do
historii polskiego ruchu związkowego.
Dwie największe centrale związkowe
– OPZZ oraz Solidarność – pochodzą
z odległej epoki, obie powstały jeszcze
za czasów minionego systemu przede
wszystkim jako odpowiedź na wyzwania
polityczne tamtych czasów.
Przez wiele lat polityczne korzenie
Solidarności uchodziły za jej atut – wszak
swoją legendę zbudowała na byciu organizacją, która obaliła komunizm,
i stąd miała mandat do stworzenia w Polsce ruchu pracowniczego. Niestety ostatnie 30 lat zweryfikowało tę perspektywę.
Tak jak na początku przemian ustrojowych Solidarność nie była w stanie dać
pracownikom miejsca przy okrągłym
stole, przy którym ustalano polską drogę transformacji gospodarczej, tak dziś nie
ma dla pracowników atrakcyjnej oferty.
Raczej stoi ona na straży interesów zawodów historycznie upodmiotowionych, takich jak górnicy czy pracownicy
spółek skarbu państwa, choć i tutaj różnie bywa, co pokazuje wiele działań Solidarności za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Podpisanie haniebnej umowy
z rządem w trakcie sporu o edukację, czy
podkopywanie autorytetu innych związków w trakcie walk pracowniczych w sądownictwie, to tylko dwa z wielu przypadków „żółtego” kursu Solidarności,
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jeszcze niedawno tak bojowej za rządów
PO-PSL. Wypowiedzi Piotra Dudy dodatkowo potwierdzają tezę, że Solidarność, szczególnie jej góra, jest bardziej zainteresowana tworzeniem politycznego
zaplecza wobec partii rządzącej oraz
usługiwaniem jej jako amortyzator w ramach sporów pracowniczych w budżetówce.
Dla odmiany Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wchodziło po transformacji jako siła, która
chciała powstrzymać lawinę antypracowniczych rozwiązań. Niestety nie udało się to. Tak jak znaczna część aparatu
postkomunistycznego w trakcie pierwszych rządów SLD z lat 1993-97 oraz
drugich 2001-2005, działacze OPZZ
raczej się skompromitowali niż zdziała-

li cokolwiek na rzecz pracowników.
Trzeba pamiętać, że część z nich zasiadała
wtedy w Sejmie, a swoją aktywnością raczej hamowali niektóre szkodliwe rozwiązania, niż przekładali nowe, bardziej
propracownicze. W ostatnich latach
w OPZZ panuje marazm, a kierownictwo dba bardziej o swoje partykularne interesy niż problemy świata pracy. Gdy zaś
protestuje jeden ze związków zrzeszonych
w OPZZ, trudno o choćby elementarną
solidarność ze strony pozostałych organizacji czy władz centralnych. W dodatku niedawno kierownictwo OPZZ pozbyło się Piotra Szumlewicza, tym samym
sabotując niezbędną reformę wizerunku
i sposobu działania centrali, pozwalającą na sprostanie wyzwaniom nadchodzących lat.
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Jednak przy całej historii ruchu
związkowego, opisanej tu niezwykle
pokrótce, wyrosło nowe pokolenie
młodych ludzi, dla których działalność
dotychczas istniejących centrali jest całkowicie obca. Ludzie ci doświadczają
nowego, sprekaryzowanego rynku pracy, w którym królują umowy śmieciowe, niepewność zatrudnienia lub życie
na wiecznym „freelansie”. Chociaż
same związki zawodowe robią niewiele, jak wykazują badania Instytutu
Spraw Publicznych, młodzi ludzie wiedzą, że związki zawodowe są niezbędną częścią życia społecznego. Aż 78%
młodych ludzi z przedziału 18-24 lat

Wśród młodych pracowników niestety uchodzi za oczywistość, że jako kelner lub kelnerka nie dostaną żadnej stabilnej umowy. Podobnie sprawa wygląda na budowach, w ochronie, drobnym
handlu, roznoszeniu ulotek. We wszystkich tych zawodach mobilność pracownika jest bardzo duża i często jest się zmuszanym do szukania nowej pracy.
Dlatego w Polsce potrzebna jest odpowiedź na gigantyczną skalę pracy na
czarno i pracy na śmieciówkach. Nie
można liczyć na to, że dwie największe
centrale Solidarność i OPZZ będą aktywne na tym polu. Swoimi działaniami
ostatnich lat dowodzą one, że rozeszły się

wiązań i taktyk pozwalających na dotarcie
do młodych ludzi. W wielu miejscach,
w których pracują najmłodsi pracownicy, trudno założyć komisję zakładową
związku zawodowego, choćby ze względu na olbrzymią rotację wśród zatrudnionych czy trudności działania związków
w mikroprzedsiębiorstwach. Dlatego
Związkowa Alternatywa często będzie
musiała podejmować działania na poziomie całych branż, a nie poszczególnych
zakładów pracy. Ponadto ważnym elementem jej działania będzie współpraca
z Państwową Inspekcją Pracy i innymi instytucjami zajmującymi się przestrzeganiem praw pracowniczych.

i 80% z przedziału 25-34 zgodziło się
ze stwierdzeniem, że działalność związków jest korzystna dla kraju. Trzeba te
liczby skonfrontować z danymi GUS
z roku poprzedniego, które wskazywały na to, że ponad połowa ludzi w wieku 18-24 lat zatrudnionych jest na
umowach cywilno-prawnych, w kolejnym przedziale 25-34 jest to natomiast
prawie 30%. Warto do nich doliczyć wysoki odsetek osób pracujących w ramach
półdarmowych lub darmowych staży,
wolontariatu, wymuszonego samozatrudnienia czy umów na czas określony.
Warto też zwrócić uwagę na to, że nie
ma w Polsce danych o liczbie osób pracujących na czarno, chociaż jest to
prawdopodobnie co najmniej kilkaset
tysięcy osób.

z duchem czasu, nie potrafią wyczuć problemów pracowników i pracowniczek na
rynku pracy. Dotyczy to zresztą nie tylko śmieciówek, ale też chociażby mobbingu, który występuje na masową skalę, a pracownicy prawie zawsze są pozostawieni sami sobie. Kolejny problem
lekceważony przez duże centrale związkowe to niewypłacanie wynagrodzeń
na czas.
Na szczęście zmiana pokoleniowa
oraz wysoka świadomość młodych ludzi
na rynku pracy odnośnie związków zawodowych i ich roli pozwalają mieć nadzieję co do przyszłości. W najbliższych
miesiącach działalności nowej organizacji będą odbywać się szerokie dyskusje
i debaty organizacyjne, których celem będzie między innymi wypracowanie roz-

Powyższe dane, jak i postępujące
zmiany postaw w polskim społeczeństwie, a co za tym idzie zmiany myślenia
o związkach zawodowych i rynku pracy,
z pewnością będą kamieniem węgielnym
działania rozrastających się na naszych
oczach progresywnych związków zawodowych.
I
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Welfare na pół gwizdka
Od ponad trzech miesięcy pracuję w krakowskim oddziale zagranicznej
korporacji zajmującej się outsourcingiem – jednego z liderów na rynku.
Moim zadaniem jest świadczenie usług ﬁnansowo-księgowych dla klienta
znajdującego się w pierwszej setce Fortune 500 – rankingu pięciuset największych amerykańskich ﬁrm.

Jakub Baran
la milenialsa takiego jak ja,
przyzwyczajonego do śmieciowego rynku pracy, gównozleceń i januszeksów, gdzie
wszystko ponad minimalną dostaje się
pod stołem, praca w korporacji to cywilizacyjny skok. Ośmio, a właściwie
ośmio i półgodzinny dzień pracy, wliczając bezpłatną przerwę obiadową, starczająca do pierwszego pensja i perspektywa podwyżki, po której człowiek przekroczy próg relatywnej zamożności, czyli to słynne trzy tysiące netto, minimum
20-dniowy lub 26-dniowy urlop, L4
i mniej lub bardziej rygorystycznie rozliczane nadgodziny w zależności od projektu. Do tego karta MultiSport, „prywatna” opieka zdrowotna, wczasy pod
gruszą, pizza w święta państwowe
i paczki świąteczne dla dzieci – wpraw-
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dzie to ostatnie mnie nie dotyczy, ale kiedy w końcu zdecydujemy się z dziewczyną na 500+, będę mógł bez problemu przejść na urlop tacierzyński, a po powrocie dalej będzie na mnie czekać ciepła posadka.
Jak to się stało, że takie warunki pracy, przypominające czasy welfare state,
panują w kraju, w którym PIP nie ma na
waciki, wskaźnik umów na czas określony sytuuje nas na drugim miejscu w UE
po dotkniętej kryzysem Hiszpanii, a Kodeks pracy dalej jest uważany za relikt
PRL-u, żeby wspomnieć „rekina biznesu” Rafała Brzoskę, który w wywiadzie
z Grzegorzem Sroczyńskim stwierdził, że
„już mieliśmy system, gdzie sto procent
osób było zatrudnionych na umowy
o pracę, nazywał się socjalizm”? Jasne,
międzynarodowe korporacje to domena

wielkich miast, w Polsce dalej najczęstsze wynagrodzenie to trochę ponad
1800 PLN na rękę, czyli generalnie suche pierdy z octem. Jednak w samym
Krakowie – europejskiej stolicy outsourcingu, na świecie na szóstym miejscu
zaraz za Bangalore, Mumbajem, New
Delhi czy Manilą – w korpach zatrudnionych jest już prawie 90 tys. osób.
Mamy więc do czynienia z istotnym zjawiskiem na polskim rynku pracy – „socjalizm” na modłę zagranicznych korporacji trzyma się mocno.
Skąd w takim razie bierze się ten
XXI-wieczny welfare? Odpowiedzi jest
kilka. Po pierwsze – rynek pracownika.
Zapotrzebowanie na młodych wykształconych – nie tylko z wielkich
ośrodków, ponieważ korporacje przyciągają też przyjezdnych z Polski B
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– z roku na rok rośnie. Pensja minimalna nikogo już nie skusi. Po drugie, to, co
w Polsce wydaje się szczytem marzeń,
z perspektywy wielkiej korporacji jest
oszczędnością. Polak po studiach i ze znajomością przynajmniej jednego języka obcego jest dalej kilkukrotnie tańszy niż biały kołnierzyk na Zachodzie. Po trzecie,
różnego rodzaju benefity wynikają z istnienia Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych, obowiązkowego dla firm
zatrudniających powyżej pięćdziesięciu
osób. Wydatki na karnety open na siłownię, wszelkie Medicovery czy Luxmedy oraz inne baloniki na druciku wliczane są w koszty i tym samym zmniejszają podstawę opodatkowania. Takie
„prezenty” budują poczucie lojalności
u pracownika, a może się okazać, że są
tańsze niż podwyżka. Dochodzi tutaj
efekt skali. Firma, dla której pracuję,
w samej tylko Europie Środkowo-Wschodniej ma ponad pół miliarda euro obrotów
rocznie. Przy takich sumach można wynegocjować naprawdę korzystne oferty,
kupując na pniu świadczenia dla tysięcy
pracowników. Spotkałem się też z opinią,
że duże przedsiębiorstwa łatwiej kontrolować, a poza tym mają znacznie
więcej do stracenia niż firma krzak zatrudniająca parę osób.
Powyższą listę można przedłużać,
ale clou jest następujące: z perspektywy
polskiej gospodarki, opierającej się na małych i średnich przedsiębiorstwach, które ledwo wiążą koniec z końcem i których model biznesowy polega przede
wszystkim na wyciskaniu pracowników
jak cytryny, faktycznie można stwierdzić
za innym „rekinem biznesu”, Januszem
(sic!) Filipiakiem, że „duże zachodnie kor-

poracje psują ludzi, proponują więcej pieniędzy i nic nie wymagają”. Jednak firmy międzynarodowe, które notują co
roku miliardowe zyski i sprzedają produkty o wysokiej wartości dodanej,
mogą sobie pozwolić na inwestowanie
w siłę roboczą. Płacenie ludziom przyzwoitych stawek i zapewnienie im jako
takich warunków zatrudnienia po prostu
się opłaca – jeżeli tylko wyjdzie się z folwarcznego paradygmatu Janusza biznesu. Broń Boże nie wystawiam mojemu
pracodawcy laurki. CEO firmy, dla której księguję transakcje, zarabia kilkadziesiąt milionów dolarów rocznie! Jak
policzyłem, to jakieś siedem tysięcy razy
więcej ode mnie. Ochłapy z pańskiego
stołu? Z pewnością. Ale jak świadczy to
o polskim rynku pracy, jeżeli taki ochłap
wydaje się relatywnie smakowitym kąskiem?
Oczywiście cała ta korporacyjna bonanza to welfare na pół gwizdka. Nie
obejmuje mas pracujących, a jedynie
biurową klasę średnią, która jednak, co
warto podkreślić, w przeważającej większości rekrutuje się z szaraków, a nie
upper middle class. Nie bierze się jak
w pierwszej połowie XX wieku z umowy społecznej pomiędzy zorganizowanym światem pracy a kapitalistami
– w outsourcingu, przynajmniej w Polsce,
nie ma praktycznie związków zawodowych. Warunki zatrudnienia nie są wynikiem negocjacji między organizacją
zakładową a zarządem firmy, biorą się
z „dobrej” woli tego ostatniego – a jak
wiadomo łaska pańska na pstrym koniu
jeździ. Polska – państwo z tektury – nie
jest w stanie zagwarantować przestrzegania prawa pracy, więc fakt, że korpy ge-

neralnie się do niego stosują, koniec końców zależy od ich widzimisię. No
i umówmy się, nie żyjemy w welfare state. Benefity nie zastąpią usług publicznych, a zdolność kredytowa, na którą najpierw trzeba zaiwaniać dobrych parę lat,
polityki mieszkaniowej. Jeżeli outsourcing
w pewnym momencie wyniesie się do
Bułgarii czy Rumunii, bo tamtejsza siła robocza będzie porównywalnie wykwalifikowana i o kilka oczek tańsza, to zostaniemy tu z Rafałem Brzoską i Januszem
Filipiakiem. Pytanie tylko, czy „zepsuci”
przez zachodnie standardy pracownicy
dadzą sobie wmówić, że umowa o pracę to „socjalizm”? Być może „zły wpływ”
międzynarodowych korporacji na polski
rynek pracy przełoży się na ogólny
wzrost oczekiwań co do warunków zatrudnienia. W końcu, przynajmniej z perspektywy pracownika, lepszy welfare
na pół gwizdka niż żaden. Ale jeszcze lepszy byłby welfare na 100%.
I
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Trzeba się
bronić
Wydawałam się łatwym celem:
kobieta, urzędniczka, w średnim
wieku, zatrudniona w Ministerstwie
Zdrowia, z jednym z najniższych
uposażeń. Tymczasem nie dałam się
zniszczyć – mówi Joanna Koczaj-Dyrda,
która po długiej batalii wygrała
sprawę o mobbing z Ministerstwem
Zdrowia.

Ze statystyk wyłania się obraz
Polski jako kraju, w którym prawie nikt nie jest nękany przez pracodawcę. W polskich sądach corocznie rozpatrywanych jest zaledwie kilkaset spraw dotyczących
mobbingu. Tymczasem badania
CBOS z 2014 r. wskazywały, że szykanowanych było 17% pracowników, czyli ponad 2 mln osób,
a 5% deklarowało, że jest nękanych systematycznie. Skąd ten
rozziew?
Stąd, że bardzo trudno jest udowodnić mobbing w sądzie. Roszczenia
dochodzone przez pracowników w sądzie
pracy odbywają się na podstawie procedury cywilnej, co oznacza, że wszystkie
przesłanki z definicji mobbingu muszą zostać spełnione, aby można było powiedzieć, że mobbing miał miejsce. Kiedy
przesłanki te zostały już spełnione w pracy, trzeba jeszcze je udowodnić w sądzie.
Zgodnie z art. 94 §2 Kodeksu pracy mobbing oznacza działania lub zachowania
dotyczące pracownika lub skierowane
przeciwko pracownikowi, polegające na
uporczywym i długotrwałym nękaniu lub
zastraszaniu pracownika, wywołujące
u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu
poniżenie lub ośmieszenie pracownika.
Już sama lektura zawartych w tej definicji
przesłanek pokazuje, że jest ich dużo, są
one niedookreślone, wynikają z osobistych, subiektywnych doznań pracownika, a mobber, który takich zachowań
dopuszcza się wobec pracownika, w są-
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dzie zeznaje, że „on tylko chciał zaprowadzić porządek w miejscu pracy”.
Zgodnie z orzecznictwem, jednym
z warunków zasądzenia zadośćuczynienia jest również rozstrój zdrowia, jakiego doznał pracownik w wyniku mobbingu, co dowodzenie tego zjawiska
czyni jeszcze trudniejszym. Bo co ma zrobić pracownik, który jednak zdołał obronić się przed rozstrojem zdrowia, a był
bardzo silnie mobbingowany? Na szczęście również zgodnie z orzecznictwem,
odpowiedzialność pracodawcy za brak
przeciwdziałania mobbingowi jest bezwzględna, choć oczywiście dopiero wtedy, gdy pracownik zdoła udowodnić, że
mobbing miał miejsce. Pracodawca odpowiada również wtedy, gdy mobbingowi
nie przeciwdziałał albo w ogóle, albo nieskutecznie. W art. 94 §1 Kodeksu pracy
czytamy, że pracodawca jest obowiązany
przeciwdziałać mobbingowi, natomiast
zgodnie z orzecznictwem ochrona taka
nie może być iluzoryczna, to znaczy nie
może być tak, że pracodawca tworzy politykę antymobbingową, a na czele komisji antymobbingowej stoją mobberzy,
pracownik, który złożył skargę jest wyrzucany z pracy w trakcie pracy komisji,
albo nie ma dostępu do akt i nie może odnieść się do materiału dowodowego. Polityka antymobbingowa powinna być
skuteczna i przejrzysta, ale rzadko który pracodawca taką politykę wdraża. Czasem wynika to z niskiego poziomu kadr,
które mają się tym zajmować, a czasem
po prostu jest to celowe działanie, mające
na celu uniemożliwienie pracownikowi

dochodzenia swoich praw. Jednak jeżeli pracodawcy wydaje się, że niwecząc
prawo pracownika do skutecznej obrony swoich praw uda mu się sprawę
mobbingu „zamieść pod dywan”, to jest
w błędzie: pracownicy mają coraz większą świadomość prawną i nie wahają się
zgłaszać tego, co dzieje się u danego pracodawcy np. do mnie, na portalu gowork.pl albo wprost do prasy.
Problemem jest znalezienie świadków; pracownicy, którzy sami byli i/lub
nadal są ofiarami agresji ze strony tego
samego mobbera, często nie chcą zeznawać w sądzie i na wszelki wypadek
odcinają się całkowicie od ofiary, nie chcą
mieć z nią nic wspólnego, aby nie przyszło jej nawet do głowy powoływać ich
na świadków. W skrajnych przypadkach, świadkowie sami zaczynają brać
udział w agresji przeciw ofierze, ponieważ nie chcą być posądzeni przez mobbera o sprzyjanie ofierze, a poza tym, jeśli ktoś oczekuje w miejscu pracy realnych korzyści materialnych, to zawsze
przyłączy się nie do tego, kto mądry, tylko do tego, kto wydaje się silniejszy.
Sprzyjanie mobberom daje wymierne korzyści materialne w postaci podwyżek,
nagród czy awansów, no a przede wszystkim łaskawe spojrzenie przemocowego
przełożonego, przynajmniej przez jakiś
czas.
Mobberami zazwyczaj są przełożeni,
którzy jako szeregowi pracownicy nie
mieli okazji zaprezentować swojego
prawdziwego ja, więc dopiero jako osoby mające nad pracownikiem władzę, za-
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czynają ujawniać swoją prawdziwą naturę
przemocową.
Świadkowie przemocy to też pracownicy, którzy przychodzą do pracy
w celu uzyskania wynagrodzenia, mają
swoje zobowiązania finansowe, rodziny
i nie chcą mieszać się w sprawę, w wyniku której mogą stracić pracę; dla nich
oczywiste jest to, że mając do wyboru:
ująć się za poszkodowanym w wyniku
mobbingu pracownikiem ryzykując utratę pracy albo odciąć się od ofiary udając,
że nic nie widzą i mieć dzięki temu spokój, prędzej poświęcą zdrowie i życie kogoś innego niż swoje.
Tylko niewielki promil pracowników
zdolnych do empatii, wrażliwych i odważnych ludzi ma odwagę przeciwstawić
się złu i wystąpić w czyjejś i tak naprawdę
także swojej obronie. Nie trzeba mieć
wielkiej wyobraźni żeby wiedzieć, że jeśli sprawca przemocy w pracy (ale także i poza pracą) nęka kogoś innego, to za
chwilę będzie nękał i mnie; działa to na
zasadzie: wczoraj on, dzisiaj ty, jutro ja.
I zazwyczaj tak się dzieje, warunek raz
spełniony, zawsze spełniony: jeśli ktoś jest
sprawcą przemocy, to zawsze nim będzie,
chyba że mu się na to nie pozwoli.
Od wielu miesięcy kontaktuje
się Pani z mobbingowanymi pracownikami. Kto się do Pani zgłasza? W jakich segmentach gospodarki sytuacja wygląda najgorzej?
Od momentu, gdy sprawa nękania
mnie i mojej rodziny została nagłośniona w mediach, zaczęli zgłaszać się do
mnie masowo nękani w swoich miejscach
pracy ludzie z całej Polski. Z tych zgłoszeń i przedstawianych mi historii nękania
wyłania się smutny obraz kraju, w którym właściwie żadna dziedzina życia
zawodowego nie jest wolna od mobbingu. Najgorsza sytuacja jest w administracji
publicznej i spółkach Skarbu Państwa,
gdzie mobberzy znęcają się nad pracownikami, korzystając z pieniędzy publicznych. Jeżeli ofiara jest na tyle zdeterminowana, żeby pójść do Sądu i walczyć o swoją godność, odszkodowanie zostaje wypłacone też z pieniędzy publicznych, gdy za mobbing odpowiada pracodawca. Z pieniędzy publicznych zostają
również zapłacone koszty postępowania,
zgodnie z zasadą, że przegrywający zwraca stronie przeciwnej koszty postępowania, a jeśli sąd zasądzi od agresora wielokrotność wysokości tych kosztów, to
podatnicy poniosą jeszcze wyższe koszty.
Nie zgadzam się, żeby z moich pieniędzy była finansowana samowola i agresja sprawców przemocy wobec pracow-

ników i uważam, że do odpowiedzialności finansowej powinien zostać pociągnięty przede wszystkim sam mobber,
a nie tylko firma, który dopuściła do takiej sytuacji. Sprawcę przemocy można
pozwać bezpośrednio, imiennie z powództwa cywilnego niezależnie od roszczeń przeciwko pracodawcy.
Zacząć jednak należy od tego, żeby
nigdy nie dopuszczać do zatrudnienia
sprawców przemocy, a gdy tylko sprawca wykaże agresję w stosunku do pracownika, to tak jak w orzecznictwie – odpowiedzialność pracodawcy za mobbing jest bezwzględna – tak i odpowiedzialność mobbera również powinna
być bezwzględna i skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym z powodu ciężkiego naruszenia przez niego obowiązków pracowniczych na podstawie art. 52
§ 1 pkt. 1 Kodeksu pracy.
A jakie są najczęstsze formy
mobbingu? Z jakimi formami Pani
się spotkała?
W Ministerstwie Zdrowia mieliśmy
okazję zobaczyć wiele takich form, a były
to: uderzenie w twarz ze słowami: „następnym razem będziesz pamiętał”, pukanie w czoło pracownicy i pytanie „czy
tam jest mózg”, posądzenie młodego pracownika o oglądanie pornografii w pracy w czasie, gdy ten pracownik był na
urlopie, posądzanie o rozsiewanie plotek,
pomówienia: o oszustwo, o kradzież,
o porzucenie dokumentacji, o molestowanie seksualne, o przekroczenie uprawnień, o poświadczanie nieprawdy. Groźby karalne: „zaraz ci przypierdolę”, „zaraz ci przyłożę”, „zniszczę cię”, „załatwię
cię”, „zlikwiduję cię”, „ja was dorwę”,
„dorwę cię”, „będę kontrolował wasze
skrzynki służbowe i prywatne”. Naśmiewanie się, że „udaje” z pracownicy,
która w wyniku długotrwałego stresu
spowodowanego znęcaniem się nad nią
straciła przytomność – zamiast udzielenia pomocy i wezwania pogotowia;
przeszukiwanie osobistych rzeczy, najpierw wyciąganie od pracowników szczegółów z ich życia prywatnego, a potem
rozgłaszanie tych informacji na forum publicznym podczas zebrań wszystkich
pracowników departamentu; przeszukiwanie komputerów pracowników, fotografowanie zawartości koszy na śmieci
stojących przy pracownikach, pokazywanie zawartości tych koszy pracownikom, szykanowanie pracowników, którzy wyrzucili śmieci do kontenera na
śmieci, fotografowanie stojących na parkingu samochodów pracowników, fotografowanie stojących na parkingu koszy
na śmieci. Nakazywanie pracownikom

SIERPIEŃ 2019 29

«

WALKI PRACOWNICZE

«

przychodzenia do pracy w soboty i w niedziele bez żadnej potrzeby, wyciąganie
z domu o godzinie 24.00 niepełnosprawnego pracownika tylko po to, żeby
do rana bezczynnie siedział na sali konferencyjnej, również bez potrzeby; nakazywanie pozostawania pracownikom
po godzinach pracy, do późnych godzin
wieczornych, także w święta, np. w Wigilię, nakazywanie pracownikom czekania na przystanku, bez względu na pogodę do czasu aż mobber przyjdzie do
pracy. Działania mające na celu zastraszenie pracowników: opowieści typu
„moja matka jest sędzią”, „mój mąż jest
prokuratorem”, „teraz to już mam tak
wysoko plecy, że nikt mnie nie ruszy”,
„no, ja nie wiem, co ten pan minister tak
o mnie walczy”, czy też udawane przy
świadkach rozmowy z panem ministrem
przez telefon ze słowami „co, stęskniłeś
się za mną?” oraz sugerowanie powiązań
seksualnych z osobami „wysoko postawionymi”, a także opowieści o samochodzie, który miał być rzekomym prezentem dla mobberki od jednego z konsultantów krajowych. Opowieści te miały służyć zastraszeniu pracowników
i wzmocnieniu pozycji mobberów jako
osób mających silne poparcie w kręgach
władzy. Wszczynanie postępowań dyscyplinarnych na podstawie fikcyjnych zarzutów, czy też przypisywanie nieprawdziwych czynów pracownikom po to, aby
następnie w „akcie łaski” odstąpić od wymierzenia kary pod warunkiem, że taki
pracownik będzie donosił na swoich
kolegów, co powiedzieli na temat mobbera, a jeśli nie, to „będzie zwolnienie
z paragrafem”. Zastraszaniem pracowników było również sugerowanie przez
mobbera, że ma on związki ze służbami,
przypisywanie sobie tytułów naukowych
i wykształcenia, których nie ma, czy też
informacje o pełnieniu prestiżowych
funkcji, np. na wyższej uczelni państwowej. Oczywiście wyzwiska, oprócz
tych pospolitych także bardziej „oryginalne”, jak np. „paździerzaki”, czy wypowiedzi typu „no, nareszcie udało mi się
złamać tego skurwysyna”. Pokazowe
karanie pracowników w celu zastraszenia otoczenia: wyprowadzanie przez
ochronę szeregowych pracowników,
a także osób pełniących funkcje kierownicze, niewpuszczenie na teren ministerstwa osób, które nagle zostały wyrzucone z pracy, aby nie mogły zabrać
swoich osobistych rzeczy. Kiedy zostałam
fałszywie oskarżona o oszustwo, przychodzące na mój temat pisma z prokuratury leżały na korytarzach w widocznych miejscach, np. na kserokopiarce czy
na parapetach tak, aby na pewno każdy
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pracownik mógł się z nimi zapoznać. Podobnie pisma dotyczące wszczętych przeciwko mnie postępowań dyscyplinarnych,
były oczywiście przekazywane pocztą wewnętrzną, najpierw niby omyłkowo
przez kancelarię, bez kopert tak, aby każdy mógł przeczytać, że został przeciwko
mnie sformułowany wniosek o wydalenie ze służby cywilnej. Ostatnim aktem
przemocy było wręczenie dwóch zwolnień dyscyplinarnych osobie w wieku
ochrony przedemerytalnej.
Kim są osoby mobbingujące?
Czy jest jakiś określony schemat
osobowy?
To ludzie mali, tchórzliwi, kierujący
się niskimi pobudkami, którzy boją się
własnego cienia. Nie jest dobrze powoływać na stanowiska kierownicze osoby,
u których kompleksy są widoczne na
pierwszy rzut oka. Osoba o niskim poczuciu własnej wartości, stara się dowartościować kosztem innych, jeśli są to
podwładni, mobber ich kosztem usiłuje
podbudować swoje ego. Próżne są to wysiłki, bo będąc nikim we własnych
oczach, swoim agresywnym zachowaniem wysyła do otoczenia sygnał, że nie

szanuje samego siebie; trudno zatem
oczekiwać, że ktokolwiek będzie szanował jego. Agresja mobbera wynika ze strachu, że wyjdzie na jaw jego ignorancja;
tymczasem różnica w poziomach intelektualnych między mobberem, a innymi pracownikami, zwłaszcza jego podwładnymi, jest aż nadto widoczna. Dla
kogoś takiego, konkurencją jest każdy.
Wobec tak rażącego kontrastu mobber zaczyna niszczyć wszystkie osoby, które
uważa za konkurencję, a zaczyna od tych,
które nie chcą się przed nim płaszczyć.
Wiele osób z ministerstwa zaczęło
mieć problemy w momencie, gdy przyznały się do tego, że pracują nad jeszcze
lepszym wykształceniem, np. rozpoczęły studia doktoranckie czy zdały egzamin
radcowski. W moim przypadku była to
aplikacja radcowska, na którą zostałam
przyjęta w 2014 r. Większość osób, które do mnie zgłaszają się, to pracownicy
świadkowie nadużyć, jakich mobber
wraz z grupką pomocników dopuszcza
się u danego pracodawcy. Chodzi oczywiście o nadużycia finansowe, czasem na
olbrzymią skalę, gdzie trzymająca władze
grupka zdeterminowanych na finansowy
„sukces” osób, zastrasza i eliminuje ze
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swojego otoczenia wszystkich, którzy na
te nadużycia się nie godzą. Sprawcy
działają na zasadzie „kto nie z nami, ten
przeciw nam” i każdy, kto nie podporządkuje się wspólnej polityce wyciągania pieniędzy, zawłaszcza publicznych, zaczyna być nękany.
Osoba, która odważnie wystąpi przeciwko sprawcom, która nie zgodzi się
współpracować przy nadużyciach, staje
się wrogiem publicznym numer jeden
i współdziałający ze sobą sprawcy zrobią
wszystko, aby taką osobę zniszczyć. Dlaczego? Z bardzo prostego względu: taka
niepokorna osoba zagraża status quo, dlatego następuje konsolidacja sprawców
w jeden obóz, który teraz już ma wspólnego wroga. On może zaszkodzić ich interesom, a także im samym, jeśli sprawę
nadużyć zgłosi np. organom ścigania albo
np. pójdzie do sądu.
Działania sprawców odbywają się
– jak przystało na ludzi bez żadnych zahamowań – na zasadzie wzajemnego
zbierania na siebie haków. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przydadzą, więc na
wszelki wypadek, każdy ze sprawców
zbiera na pozostałych haki, żeby w razie
czego mieć czym straszyć. Jeżeli któryś ze

sprawców zaczyna się wyłamywać, pozostali straszą go i szantażują tym, co na
niego mają; wtedy okaże się, że on również nie jest bez winy, on również jest zły.
Wejście w taki układ, to jak wejście
w układ mafijny: nie ma wyjścia; jeśli ktoś
nie będzie robił tego, co chcą pozostali,
oni ujawnią to, co na niego mają. Poza
tym, jako układ ludzi złych, szkodliwych
dla społeczeństwa, z którymi nikt nie chce
z własnej woli się zadawać, są oni jednak
na siebie zdani: jest to jakaś wspólnota,
co prawda z przymusu, ale jest. Mający
poczucie niskiej wartości mobber czuje się
ważny, gdy coś od niego zależy, co prawda szantażem i zastraszaniem, w strukturze przestępczej, ale jednak jakoś tam
funkcjonuje, gdzieś, w jakiejś patologicznej, ale jednak wspólnocie – jest.
Na podobnej zasadzie odbywa się
wnoszenie przez takie osoby aktów
oskarżeń albo pozwów do sądu: dla nikogo nieistotny, z którego wszyscy się
śmieją, niewiarygodny dla nikogo, nawet
dla samego siebie, gdy wniesie pismo do
sądu, to jednak zaczyna istnieć. Ktoś to
pismo musi przeczytać, ktoś temu pismu
musi nadać bieg, ktoś musi przyjść do
sądu i brać udział w toczącym się poste-

powaniu. Nie ważne, że powództwo
zostaje oddalone, nieważne, że musi ponieść wszystkie koszty, czasem nawet ich
wielokrotność, nieważne, że postępowanie karne zostaje umorzone z powodu braku znamion przestępstwa, nieważne, że po raz kolejny mobber sam
musi za to zapłacić, ważne, że on wreszcie zaistniał. Byle jak, ale zaistniał. Ponadto, wchodzący w różne układy mobberzy, chcąc się przysłużyć kolegom na zasadzie „przysługa za przysługę”, mogą nękać pracownika, aby zmusić go do odejścia. Wówczas zwolni się miejsce dla przyjaciółki kolegi i wtedy będzie można ją
zatrudnić.
Była Pani ofiarą mobbingu
w Ministerstwie Zdrowia. Kto Panią mobbingował?
Tak rzeczywiście jestem ofiarą mobbingu; moja gehenna zaczęła się od 4 lutego 2014 r. tj. od dnia kontroli w dwóch
jednostkach na Śląsku; były to kontrole
ad hoc. Trzecią taką kontrolą była kontrola kliniki warszawskiej. Sprawy te
były szeroko opisywane w mediach.
Zresztą dopiero z mediów dowiedziałam
się, o co tam chodziło. W Ministerstwie
Zdrowia pracuję od sierpnia 2000 r.,
a w wydziale kontroli od 2006 r.; jednak
nigdy nie widziałam takiego chaosu,
braku organizacji, pośpiechu i braku
sensu w przeprowadzeniu kontroli dotyczących wydarzeń, jakie miały miejsce
dwa lata wcześniej. Od początku wiadomo było, że taka kontrola nie ma najmniejszego sensu. Rzeczywiście były nieprawidłowości, osoby, które się ich dopuściły, były zainteresowane w ukryciu
ich, a wszystkie polecenia w tym zakresie wydawał radca prawny, ówczesny dyrektor generalny w Ministerstwie Zdrowia. Stąd zaczęła się gehenna moja i innych osób. W moim przypadku granicę
nękania mnie i mojej rodziny można dokładnie określić, był to właśnie dzień kontroli na Śląsku, w dniu 4 lutego 2014 r.
Tego dnia wróciłam z kontroli o godzinie 2 w nocy, nie miało to dla ówczesnego
dyrektora generalnego żadnego znaczenia, następnego dnia ja i moi przełożeni
zostaliśmy wezwani o 10 rano do jego gabinetu, gdzie usłyszeliśmy, że nic nie robimy, niczego się nie nauczyliśmy, ale teraz on pokaże nam, jak się pracuje. Zapowiedział nam, że będzie kontrolował
nasze skrzynki mailowe służbowe i prywatne, nasz czas pracy. Od samego początku na nas wrzeszczał, tak, że pod koniec tego ryku nie można już było rozróżnić poszczególnych słów. Kiedy zwróciłam mu uwagę, żeby na nas nie krzyczał, usłyszałam: „krzyczeć to ja dopie-
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ro mogę zacząć”. Groził nam postępowaniami dyscyplinarnymi, stosował groźby karalne: „ja was dorwę”, kazał nam
przychodzić w soboty i niedziele, żeby pisać protokół z kontroli, do której nie było
żadnych dokumentów, bo zostały zabezpieczone w toku śledztwa prowadzonego przez CBA w Katowicach. Cała
wyprawa do Katowic, zarówno jedna, jak
i druga, która miała miejsce dzień później, nie miały sensu, były stratą czasu
i pieniędzy publicznych.
Warto dodać, że byłam obrażana
nie tylko ja, ale również moi rodzice; kiedy sprawca przemocy zaczął na mnie
wrzeszczeć: ”Kto Panią w ogóle wychowywał?” Nasuwa się inne pytanie: kto
wychowywał jego, że tak się zachowuje.
Zarzucił nam również, że nie znamy się
na urządzeniach medycznych, że po 10
latach pracy w kontroli powinniśmy się
na tym znać. Znajomość urządzeń medycznych wymaga ukończenia studiów w
tym zakresie, np. na Politechnice. Ja takich studiów nie kończyłam i na urządzeniach medycznych się nie znam. Całe
to spotkanie było żałosnym pokazem całkowitego braku kultury, ignorancji, braku wyobraźni, braku jakichkolwiek zahamowań i bardzo niskiego poziomu intelektu. Największą grozę budzi fakt, że
ktoś taki miał za zadanie kierować całym
Ministerstwem Zdrowia, w którym
wówczas zatrudnionych było około 650
osób. Nie dziwne, że ochrona zdrowia
w Polsce tak wygląda, skoro są w niej powoływane na stanowiska kierownicze
osoby na takim poziomie.
Niedawno sprawa w sądzie zakończyła się Pani wygraną. Jak się
Pani to udało, skoro tak nikły odsetek pracowników wygrywa? Jak
brzmiał wyrok i jego uzasadnienie?
Dnia 4 kwietnia 2019 r. wyrok stał
się prawomocny; Sąd zasądził całość
dochodzonego roszczenia od pracodawcy oraz nakazał zamieścić na stronie
pozwanego ministerstwa zdrowia przez
1 miesiąc przeprosiny o następującej
treści: „Ministerstwo Zdrowia przeprasza Panią Joannę Koczaj-Dyrdę za naganne zachowania, których doznawała
w pracy od Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia Pana Marcina Antoniaka w okresie od 4 lutego 2014 r. do
30 lipca 2015 r., w szczególności za naruszenie jej godności, dobrego imienia
oraz reputacji zawodowej”. Sprawca
przemocy wszczął przeciwko mnie
7 postępowań, w tym 3 karne, dwa dyscyplinarne w Ministerstwie Zdrowia, które toczą się do dnia dzisiejszego i dwa dyscyplinarne w Okręgowej Izbie Radców
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Prawnych. Obecnie próbuje wszcząć
przeciwko mnie – rękami sądu i prokuratury – czwarte postepowanie karne, co
ma służyć głównie zastraszeniu świadków.
Próbę ukrycia nadużyć zgłosiłam do
prokuratury; w sumie złożyłam 2 zawiadomienia dotyczące zastraszania mnie
i szykanowania w celu ukrycia nadużyć,
jakie miały miejsce w trakcie trzech
kontroli, a trzecie zawiadomienie dotyczyło znęcania się nad pracownikami Ministerstwa Zdrowia. Mimo licznych zeznań pokrzywdzonych i świadków, wielu pism stanowiących niezbite dowody
w sprawie, postępowanie zostało umorzone, a pani prokurator, w uzasadnieniu liczącym 109 stron, najpierw wypisała wszystkie znamiona przestępstwa
znęcania się, a następnie powołując się na
zeznania samych oprawców, stwierdziła,
że to, co miało miejsce w MZ to taka kultura pracy. Umarzając postępowanie,
prokuratura utwierdziła sprawców przemocy w poczuciu bezkarności, a ofiary
w poczuciu bezsilności, ale też dała sygnał
wszystkim sprawcom przemocy w całym
kraju, że są bezkarni, bo nawet, jeśli ofiara przemocy lub świadek przestępstwa
zgłosi je, to i tak to postępowanie nawet,
jeśli zostanie wszczęte, będzie umorzone.
Dlatego na pytania, czy zgłaszać przemoc
w pracy do prokuratury odpowiadam, że
nie, ponieważ sama zgłosiłam przestępstwo aż trzykrotnie, postępowanie mimo
miażdżących dowodów zostało umorzone, a jedyne, co z tego wynikło, to kolejny argument dla mobberów, że przestępstwa nie było. W naszej sprawie
prokuratura po prostu przysłużyła się
sprawcom przemocy w MZ, dając im kolejne argumenty do nękania mnie i innych
ofiar.
Co by Pani radziła mobbingowanym pracownikom?
W istocie między ofiarą mobbingu,
czyli przemocy, bo przecież mobbing to
też przemoc, a sądem nie ma żadnej instytucji. Jedyne, co ofiara przemocy
w pracy może zrobić, to pójść do sądu,
o ile będzie ją na to stać. Roszczenia z zakresu prawa pracy dochodzone są na
podstawie procedury cywilnej, co oznacza, że wnosząc pozew, należy wpłacić
5% wartości przedmiotu sporu. Osoba
poszkodowana w wyniku przemocy
w pracy zazwyczaj jest w bardzo złym stanie psychicznym, a często także fizycznym, zatem nie może sama prowadzić sobie sprawy w sądzie. Jeżeli pracownik został brutalnie wyrzucony z pracy z dnia
na dzień i pozbawiony środków do życia – staje wobec konieczności ich zdobycia. Zamiast iść do sądu i walczyć

o swoje prawa przeciwko mobberom,
musi szukać nowej pracy. Kiedy czytam
komentarze pod artykułami na temat
mobbingu, gdzie pojawiają się pytania
w stylu: „dlaczego po prostu nie zmieni
pracy?”, to wiem, że coś takiego może napisać tylko osoba, która nie ma pojęcia
czym mobbing w istocie jest.
Długotrwałe wmawianie pracownikowi, że jest beznadziejny, do niczego się
nadaje, niczego nie umie i niczego się nie
nauczył, powoduje, że zestresowany pracownik zaczyna popełniać błędy, czasem
nawet kardynalne, co tylko utwierdza go
w poczuciu, że rzeczywiście do niczego
się nie nadaje, skoro nie potrafi zrobić nawet prostej rzeczy. Mobber tymczasem,
który sam doprowadził pracownika do
takiego stanu, ma pożywkę, żeby dalej się
nad nim pastwić. Pracownik, który ma niskie poczucie przydatności do pracy,
który przestaje wierzyć we własny potencjał i we własne siły, który jest zestresowany i roztrzęsiony, nie jest najlepszym kandydatem do pracy. Na rozmowie kwalifikacyjnej do nowej pracy
może sprawiać wrażenie osoby, która nie
przyniesie wielkich korzyści potencjalnemu pracodawcy, bo sama potrzebuje
pomocy i to pilnie. Potencjalny pracodawca, widząc niepewną siebie osobę,
może obawiać się, że nie przysporzy ona
żadnej wartości pracodawcy, a poza tym,
będąc w takim stanie, może zacząć chorować i często przebywać na zwolnieniu.
Ponadto, sprawcy przemocy z MZ
dalej nękali osoby, które usiłowały zmienić pracę; poszukiwania ofiar, miejsca ich
zatrudnienia służyły temu, aby zdyskredytować taką osobę w oczach nowego
pracodawcy. Z MZ odbywały się telefony
do nowych pracodawców, co oczywiście
jest bezprawne i stanowi rażące naruszenie dóbr osobistych. Każda osoba, która odbiera taki telefon, powinna to po
prostu nagrywać i przekazać dowody
ofierze.
Jest jeszcze jeden aspekt: wściekły
mobber, który wcale nie chce, żeby ofiara odeszła z pracy, bo potrzebuje ofiary,
żeby nadal się nad nią znęcać, niszczy jej
życie przez wszczynanie procesów karnych opartych na fałszywych oskarżeniach. Jeżeli ofiara chce zmienić pracę,
wówczas ciążą na niej toczące się procesy
karne, a przekazanie takiej informacji nowemu pracodawcy powoduje, że żaden
potencjalny pracodawca, nawet przy
najlepszej woli nie zatrudni osoby, przeciwko której toczy się postępowanie
karne np. o oszustwo.
Najbardziej prymitywne oskarżenia
wobec ofiar mobbingu, jakie są mi znane to: sprawstwo kierownicze, podże-
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ganie, posługiwanie się fałszywą kartą
kredytową, ujawnianie dziennikarzom
protokołów z niejawnego postępowania
o pomówienie czy oszustwo.
Posadzenie normalnie funkcjonującej
w społeczeństwie osoby na ławie oskarżonych jest niewyobrażalnym stresem,
taka osoba czuje się stygmatyzowana,
a w moim przypadku był to dodatkowy
stres, bo moje nazwisko widniało na wokandzie jako oskarżonej, co widzieli
moi koledzy z aplikacji, którzy przecież
często bywali w sądach z uwagi na charakter wykonywanej pracy czy praktyki.
Każdy przechodzący mógł zobaczyć
moje nazwisko w charakterze oskarżonej
i to w trzech różnych postępowaniach
karnych. Nikt nie myśli też o dalekosiężnych skutkach takiego postępowania
mobbera: w formularzach wizowych
wielu krajów trzeba zamieścić informacje o toczących się obecnie lub w przeszłości procesach karnych; wpisanie takiej informacji niweczy szanse i to na zawsze wjazdu do takiego kraju. Na pytanie: „czy toczyło się przeciwko Pani
postępowanie karne?” już zawsze będę
musiała odpowiedzieć, że tak. Dlatego też
pytanie: „dlaczego po prostu nie zmieniła Pani pracy” wynika z błędnych
przesłanek. W moim przypadku było jeszcze inaczej; powiedziałam sobie, że nie
odejdę z pracy i nie dam się wyrzucić, bo
to nie ja znęcam się nad pracownikami,
tylko oprawca, więc dlaczego to ja mam
odchodzić, a nie on? Robię w życiu wystarczająco dużo pożytecznych rzeczy, pomagam ludziom, wspieram ich, stanęłam
w obronie swojej i pracowników MZ,
więc to nie ja jestem sprawcą, przez którego ludzie płaczą, tylko on i to on ma
odejść. Agresor został przeniesiony do innego urzędu dopiero z dniem 31 lipca
2015 r., po trzech latach nękania pracowników MZ, a ministrem, który
wreszcie to zrobił, był prof. Marian Zembala.
Sama wniosłam powództwo przeciwko pracodawcy we wrześniu 2016 r.
i od tego momentu nękanie mnie przez
oprawcę, przy ścisłej współpracy z MZ,
przybrało na sile. Niepohamowana agresja zawsze eskaluje i tak też było tym razem: to właśnie po wniesieniu przeze
mnie pozwu posypały się akty oskarżenia. W tym samym czasie zostały wniesione: prywatny akt oskarżenia o fałszywe
oskarżenie, gdzie zostałam określona
jako osoba „w wysokim stopniu zdemoralizowana” i jednocześnie subsydiarny akt oskarżenia w sprawie o oszustwo. Jest to typowy przykład działania
sprawców przemocy wobec pracowników: zasypać pracownika procesami,

najlepiej fałszywymi oskarżeniami wniesionymi w postępowaniach karnych.
Celem było nie tylko zniszczenie mnie
psychicznie, a w konsekwencji także i fizycznie, ale także zdyskredytowanie
mnie w oczach sądu i przedstawienie jako
oszustki, która wystąpiła przeciwko przemocy w MZ w celu odwrócenia uwagi
od tego, że sama jest oszustką. Zostałam
przedstawiona jako osoba, która broni się
przez atak, czyli po raz kolejny agresor
przypisał mi to, co sam robił. Warto dodać, że mobber nie spodziewa się, że
w końcu ofiara zacznie się naprawdę bronić. Wszelkie próby postawienia granic
są dla niego pożywką, żeby jeszcze bardziej się znęcać nad ofiarą, a celem jest
nie tylko to, aby samemu sobie wydać się
„większym”, ale także to, żeby zastraszyć
otoczenie. Wniosek o wydalenie mnie ze
służby cywilnej krążył po całym MZ
otwartym tekstem, a wezwanie z Komendy Policji na przesłuchanie w sprawie mojego „oszustwa” zalegało na parapetach i na kserokopiarkach, niby
przypadkiem zostawione tak, aby każdy
pracownik na pewno mógł się z tym zapoznać. Wśród pracowników zostały
rozpuszczone plotki, że „to ja sama nawywijałam”, i że „sama sobie narobiłam
kłopotów”. Oczywiście natychmiast rozeszły się po MZ informacje na temat
mojej choroby psychicznej, co tylko pokazuje, że żeby kogoś zdyskredytować, to
też trzeba wykazać się choćby minimalnym poziomem inteligencji.
Wydawałam się łatwym celem: kobieta, urzędniczka, w średnim wieku, zatrudniona w Ministerstwie Zdrowia,
z jednym z najniższych uposażeń. Tymczasem nie dałam się zniszczyć, natomiast
zmarnowałam mnóstwo cennego czasu
na szarpanie się z ludźmi, którzy nie mają
żadnej wartości, którzy nie wytwarzają
żadnej wartości, dla których nie poświęciłabym ani jednej minuty, gdyby nie
to, że zostałam do tego zmuszona. Tego
czasu już nikt mi nie zwróci, tych cennych
chwil, które mogłam spędzić z moją najbliższą rodziną, a także z moją mamą, która w tym czasie umierała na nowotwór.
Ofiarom mobbingu mówię, że trzeba zacząć bronić się i to jak najszybciej, mając
świadomość konsekwencji, jakie obrona
swoich praw za sobą niesie. Jednocześnie
z uwagi na to, że wiele ze zgłaszających
się do mnie osób straciło w wyniku mobbingu rodziny, podkreślam, żeby pilnować rodziny, skupić się na najbliższych,
poświęcać czas ludziom wartościowym,
bo tylko oni są warci naszej uwagi, a nie
mobber.

Mobber
nie spodziewa się,
że w końcu ofiara
zacznie się naprawdę
bronić.

Rozmawiał Piotr Szumlewicz
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Czas

na jawność płac

Piotr Szumlewicz
o kilku latach przerwy wrócił postulat jawności płac. Mogłoby się
wydawać, że władza, która tak
wiele mówi o transparentności
życia publicznego, w pełni poprze to hasło. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość
milczy, a kilka lat temu jego liderzy wypowiadali się krytycznie na temat propozycji jawności wynagrodzeń. PiS mówi
jedynie o jawności płac wybranych grup
zawodowych takich jak sędziowie. Cel
jest tutaj jasny – chodzi o pokazanie, że
jest to uprzywilejowana grupa, która zarabia więcej niż przeciętny obywatel.

P

34 SIERPIEŃ 2019

Gdy jednak pojawił się postulat jawności wynagrodzeń we wszystkich zawodach we wszystkich zawodach, minister Ziobro i prezes Kaczyński nie wykazali entuzjazmu. Prawie całe środowisko polityczne, dziennikarskie i biznesowe było przeciwko. Tymczasem jawność
płac ma mnóstwo zalet, a kraje, w których
ona obowiązuje, jak Norwegia czy Szwecja, gospodarka funkcjonuje najlepiej i jest
najmniej patologii na rynku pracy.
Warto pamiętać, że postulat jawności płac budzi emocje tylko wśród niewielkiej części Polaków i Polek. Chodzi
głównie o właścicieli małych i średnich
firm, niektórych samozatrudnionych,
części zleceniobiorców zamówień publicznych. Tymczasem większość pra-

cowników jest zatrudnionych w sektorach, gdzie mniej więcej wiadomo, jakie
są dochody. Transport publiczny, ochrona, gastronomia, szkolnictwo, urzędy
miejskie, call center – pracownicy tych
branż zarabiają dość niskie i powszechnie znane wynagrodzenia, a większość
z nich nie ma nic do ukrycia.
Niewątpliwie wprowadzenie jawności płac umożliwiłoby przestrzeganie
przepisów dotyczących zakazu dyskryminacji ze względu na płeć. Obecnie kobiety zarabiają o około 15% mniej niż
mężczyźni na tych samych stanowiskach,
a im wyższe stanowisko w hierarchii społecznej, tym różnice w dochodach między płciami są większe. Bez jawności płac
trudno tej patologii przeciwdziałać.

WALKI PRACOWNICZE

Jawność płac mogłaby też przeciwdziałać dużemu zróżnicowaniu płac na
tych samych stanowiskach. W Polsce nawet w sektorze publicznym w różnych
częściach kraju pracownicy pełniący te
same funkcje i z tym samym zakresem
obowiązków często otrzymują bardzo
zróżnicowane wynagrodzenia. Jawność
płac mogłaby przyczynić się do spłaszczenia dochodów wśród osób wykonujących tę samą pracę.
Transparentność płac przyczyniłaby
się też do ograniczenia patologicznych sytuacji, gdy firma przynosi straty, zwalnia
pracowników lub obniża im pensje,
a w tym samym czasie kadra zarządzająca
przyznaje sobie podwyżkę lub dodatkową premię. Dzięki jawności płac Polacy

zobaczyliby ogrom nieprawidłowości,
a wiedza o skali nierówności społecznych
mogłaby wywołać ich gniew. Wszak
zgodnie z badaniami Polacy są bardzo
egalitarnym społeczeństwem.
Ujawnienie płac ucięłoby spekulacje
na temat dochodów kadry kierowniczej,
polityków, dziennikarzy czy związkowców. Obecnie wyobrażenia Polaków na
temat wynagrodzeń na różnych stanowiskach często bardzo odbiegają od
rzeczywistości. Jawność wynagrodzeń
odsłoniłaby skalę nepotyzmu na ważnych stanowiskach państwowych i przyczyniłaby się do przecięcia powiązań
między polityką i biznesem. Dzięki
temu wzrósłby też nacisk na przeprowadzanie konkursów przy naborze na

ważne społecznie i dobrze płatne funkcje.
Polscy pracodawcy uwielbiają mówić
o społecznej odpowiedzialności biznesu.
Jeżeli naprawdę są odpowiedzialni, postulat jawności płac powinien być im bliski. Wszak odpowiedzialność polega
między innymi na trosce o pracowników
i przejrzystości zasad rządzących przedsiębiorstwem. Dzisiaj nawet w ogłoszeniach o pracę prawie nigdy nie ma konkretnych propozycji płac. Jawność wynagrodzeń mogłaby poprawić atmosferę w firmie, przyczynić się do wzrostu wydajności pracy i minimalizacji stresu.
Wbrew krytykom tego rozwiązania, to
właśnie brak transparentności rodzi podejrzenia, plotki, niezdrowe emocje. I
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Warto było strajkować!

Nastroje nauczycieli są różne. Ciężko powiedzieć kto miał rację. Najgorsze w tym wszystkim jest to, iż Związek Nauczycielstwa Polskiego nie
podał konkretnych powodów zawieszenia strajku. A przecież nauczyciele
mają prawo to wiedzieć – mówi Artur Sierawski z koalicji „Nie Dla Chaosu
w Szkole”.
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Jak Pan ocenia decyzję Związku Nauczycielstwa Polskiego o zawieszeniu strajku? Czy Sławomir
Broniarz miał rację? Co by Pan wtedy zrobił, gdyby miał możliwości
decyzyjne?
Nastroje nauczycieli są różne. Ciężko powiedzieć kto miał rację. Najgorsze
w tym wszystkim jest to, iż ZNP nie podało konkretnych powodów zawieszenia
strajku. Przecież nauczyciele mają prawo
to wiedzieć. Co ważne, decyzję o zawieszeniu strajku podjęło samodzielnie
ZNP, bez konsultacji i brania pod uwagę głosu nauczycieli niezrzeszonych,
a przecież ich było zdecydowanie więcej.
Sam Broniarz mówił, iż nie jest to strajk
ZNP, bo większość strajkujących nauczycieli to nauczyciele niezrzeszeni...
Więc gdzie tu sens?
Był Pan uczestnikiem strajku
nauczycieli. Jakie znaczenie z perspektywy czasu miał dla Pana
strajk? Warto było angażować się?
Postulaty strajkujących nie zostały zrealizowane.
Oczywiście, że warto! Nie uważam,
iż przegraliśmy. Pokazaliśmy, iż my nauczyciele potrafimy się zjednoczyć, bez
oglądania się czy jesteśmy z ZNP, Solidarności, czy niezrzeszeni, byliśmy i walczyliśmy razem. Efekty tego zjednoczenia widać dziś, nauczyciele chcą walczyć,
organizują się spotykają się – nabrali odwagi, by mówić co ich boli! To bardzo
dużo! Drugim sukcesem jest ogromne poparcie społeczne, jakie otrzymaliśmy
podczas strajku. Tysiące ludzi na ulicach
Warszawy, Poznania, Gdańska czy Łodzi
to coś pięknego. Ci ludzie wyszli, by pokazać swą solidarność z nami. To zmienia dotychczasowe postrzeganie polskiego nauczyciela jako nieroba, który ma
2 miesiące wakacji, pracuje 18 godzin tygodniowo i chroni go komunistyczna
Karta Nauczyciela. Nagle my nauczyciele
zobaczyliśmy, że dla społeczeństwa jesteśmy na tyle ważni, iż warto dla nas
wyjść na ulice i pokazać solidarność
z nami. Wreszcie media zainteresowały
się szkołą, nauczycielami i ich problemami! To jest sukces!

Obóz rządzący przedstawił propozycje wzrostu płac nauczycieli
skorelowanego ze wzrostem pensum. Dlaczego środowisko nauczycielskie krytycznie oceniło te
pomysły?
To kpina! Po pierwsze, gdyby pensum
zostało zwiększone, skutkowałoby to
zwolnieniami nauczycieli o 10% lub nawet 20%! A na to nie możemy się zgodzić. Z drugiej strony brakuje w Polsce
nauczycieli i być może stąd taki pomysł
rządu, by poprzez zwiększone pensum
zmniejszyć problem braków kadrowych.
Ale pytanie, jak nauczyciel ma zebrać etat
składający się z 22/24 godzin, skoro często na skutek reformy edukacji nie może
uzbierać 18 godzin. Ponadto w wielu
szkołach nauczyciele mają godziny ponadwymiarowe, ponad 18 godzin, a po
zwiększeniu pensum będą mogli liczyć
wyłącznie na pracę w ramach etatu.
W praktyce może się okazać, że na tej
zmianie nie zyskają finansowo, a wręcz
stracą!
W obozie władzy pojawiła się
niedawno propozycja, aby nauczyciele stali się częścią służby cywilnej. W ten sposób straciliby prawo
do strajku, ale prawdopodobnie
wzrosłyby ich pensje. Jak Pan ocenia to rozwiązanie?
Myślę, iż to jest odwet za kwietniowy strajk. Trzeba nauczycieli ukarać i jednocześnie zastraszyć. Zastraszyć przed
wrześniem, by nie strajkowali. To typowa metoda tego rządu. A gdy się odważą po raz drugi podnieść głowy, to wcielimy ich do służby cywilnej i po problemie, jako służba cywilna nie będą mogli
strajkować.

Jakie są scenariusze na wrzesień? Myśli Pan, że powróci akcja
strajkowa? Jakie podejście dominuje wśród nauczycieli?
Mam mieszane uczucia. Boję się, iż
we wrześniu nie będzie już takiego impetu
po mało zrozumiałej dla nauczycieli decyzji ZNP o zawieszeniu strajku oraz po
tym, jakie pensje wpłynęły na konto
2 maja. Ale z drugiej strony strajk
wzmocnił nauczycieli, nauczyciele w Polsce zobaczyli, że nie są sami, że mają
wsparcie społeczne (tysiące ludzi na
światełkach dla nauczycieli). Coraz częściej słyszy się od nauczycieli, że chcą
działać, że może trzeba założyć nowy własny związek. To jest pozytywne, bo
zmienia się myślenie nauczycieli. Chcą
walczyć! Być może konsolidacja kilku
grup zawodowych we wrześniu doda sił
nauczycielom do ponownego strajku.
Co powinno się zmienić w polskiej szkole? Jakie zmiany w szkolnictwie rekomendowałby Pan rządowi?
Przede wszystkim polska szkoła potrzebuje spokoju, kontynuacji i dobrego
Ministra Edukacji Narodowej. Nie może
być tak, że co zmiana rządów, to rewolucja w szkole. A najlepiej by była to szkoła bez polityki i polityków. Marzy mi się,
żeby wyjąć MEN spod wpływów partyjnych i oddać ją w ręce np. Izby Nauczycielskiej. Tak, by nauczyciele i eksperci oraz rodzice decydowali o kształcie polskiej edukacji. Osobiście optuję
za połączeniem modelu fińskiej szkoły
z francuskim modelem kształcenia nauczycieli. Szkoła w wydaniu fińskim,
gdzie stawia się nacisk na indywidualny
rozwój ucznia, uczy się go życia, a nauczyciel ma dużą autonomię w tym, co
robi, i ten model połączyłbym z francuskim modelem kształcenia nauczycieli.
We Francji, by zostać nauczycielem,
trzeba przejść specjalistyczne nauczycielskie studia, a na koniec zdać egzamin
państwowy. A to podnosi prestiż i elitarność zawodu.
Rozmawiał Piotr Szumlewicz
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Co zmieni ustawa
o szkolnictwie
wyższym

Prace nad Ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym” zwanej Ustawą 2.0.
trwały około trzech lat. Nad projektami Ustawy najpierw pracowały trzy
niezależne zespoły powołane przez Ministra Szkolnictwa Wyższego
i Nauki, a następnie swój projekt opracowało Ministerstwo Szkolnictwa
Wyższego i Nauki, który po licznych poprawkach został przyjęty przez
Sejm w dniu 20 lipca 2018 r.
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Zdzisław Gałkowski

Sprawy uczelniane
Ustawa 2.0. wprowadza nowy organ
uczelni – radę uczelni, w której skład
wchodzi 6 albo 8 osób powoływanych
przez Senat oraz Przewodniczący Samorządu Studentów. Ponad 50% składu
Rady to osoby spoza Uczelni.
Członkom Rady Uczelni przysługuje miesięczne wynagrodzenie, którego
wysokość nie może przekroczyć 67% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego
dla profesora w uczelni publicznej, określanego przez Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Ustawa zastrzega, że
członkami rady nie mogą być przedstawiciele centralnych organów administracji publicznej. Należy przez to domniemywać, że mogą to być przedstawiciele partii politycznych. Zjawisko to
może prowadzić do upartyjnienia uczelni.
Do zadań rady uczelni należy:
• opiniowanie projektu strategii uczelni;
• opiniowanie Statutu;
• monitorowanie gospodarki finansowej
Uczelni;
• monitorowanie zarządzania Uczelnią;
• wskazywanie kandydatów na Rektora
po zaopiniowaniu przez Senat;
• opiniowanie sprawozdania z realizacji
strategii uczelni;
• wykonywanie innych zadań określonych w Statucie.
Natomiast w ramach monitorowania
gospodarki finansowej rada uczelni:
• opiniuje plan rzeczowo-finansowy;
• zatwierdza sprawozdanie z wykonania
planu rzeczowo-finansowego;
• zatwierdza sprawozdanie finansowe.
Rada uczelni może składać wniosek
o odwołanie Rektora, który rozpatruje
kolegium elektorów.
Z analizy zadań rady uczelni wynika,
że ma ona funkcję opiniująco-kontrolną.
Mamy więc do czynienia z powtarzaniem
zadań należnych komisjom senackim i Senatowi.
Ustawa określa, że organami uczelni są:
• publicznej – rada uczelni, Rektor i Senat.
• niepublicznej – Rektor i Senat.
Z tym, że Statut uczelni może przewidywać, że są również inne organy
uczelni.
Należy zauważyć, że w związku z tym
dziekani i rady wydziału pozbawione są

statusu organu. Zupełnie niepotrzebnie, bo tradycja (nie tylko polska) zawsze
utrzymywała silną pozycję wydziałów (fakultetów). Decyzja ta pozbawia wydziały prawa nadawania stopnia doktora
i doktora habilitowanego. Upoważnienia
te będą przejmowane poprzez rady studiów doktoranckich. Pojawia się tu problem relacji doktorant – promotor, ponieważ doktorant jest przynależny szkołom doktorskim, a promotor pracownikiem wydziału, a więc nie jest związany
ze szkołą.
Niepotrzebnie wprowadzono chaos
organizacyjny. Nowością godną poparcia jest wprowadzenie stypendiów doktoranckich. Odtąd doktoranci mogą pobierać stypendium, jak i honorarium z tytułu prac badawczych prowadzonych najczęściej przez przyszłego promotora.
Ustawa wprowadza też rady dyscyplin
naukowych składających się z pracowników wydziałów z danej dyscypliny. Jest
to kolejne zabranie radom wydziałów
dotychczas posiadanych uprawnień. Do
zadań rad dyscypliny należy m.in. uchwalanie programów nauczania w dyscyplinie prowadzonej na wydziale.
Reasumując ten problem, rady pozbawiają wydziały uprawnień, pozostawiając im tylko prowadzenie dydaktyki
i związanej z nią administracji (rejestracja ocen, rejestracja na kolejny semestr).

Sprawy pracownicze
Ustawa wprowadza pojęcie wspólnoty akademickiej w miejsce społeczności akademickiej, co nic nowego nie
wnosi. Określa też, że pracownikami
uczelni są nauczyciele akademiccy oraz
nienauczyciele. Ustawa określa też warunki, jakie osoba musi spełnić, aby
była nauczycielem akademickim. Ustawa
określa grupy zatrudnienia nauczycieli
akademickich:
• dydaktycznych,
• badawczych,
• badawczo-dydaktycznych.
Zmiana w punktach 2 i 3 jest kompletnie zbędna. Dotychczas byli to pracownicy naukowi. Zmiana stwarza duży
bałagan organizacyjny, szczególnie dla
działów kadr (spraw osobowych) związanych z koniecznością zmiany umów
o pracę, natomiast nie przynosi żadnych
zmian merytorycznych.
Ustawa zmienia też stanowiska dla
nauczycieli akademickich:
• profesora – dotychczas profesora zwyczajnego;
• profesora uczelni – dotychczas profesora nadzwyczajnego (uczelnianego);
• adiunkta;
• asystenta.

Ustawa likwiduje stanowiska:
• docenta;
• starszego wykładowcy;
• wykładowcy.
Jednocześnie ustawa zezwala na zatrudnianie na tych stanowiskach osób do
czasu ich przejścia na emeryturę. W zamian wprowadza jednolite stanowiska dla
wszystkich nauczycieli akademickich,
mimo że ich uprawnienia są różne. Ustawa wprowadza nowe zasady określania
wysokości miesięcznego wynagrodzenia w uczelni publicznej dla nauczyciela
akademickiego, która nie może być niższa od 50% wynagrodzenia profesora,
z tym że:
• Profesora uczelni – wynosi nie mniej
niż 83%;
• Adiunkta – wynosi nie mniej niż 73%.
Dotychczas wysokości wynagrodzenia miesięcznego były określane kwotowo.
Ustawa przewiduje, że dla pracowników uczelni publicznej dokonuje się odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych w wysokości planowanych
przez uczelnię w roku poprzednim wynagrodzeń osobowych. Wysokość odpisu może być zmniejszona po uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi działającymi w uczelni. Niestety, Ustawa nie
określa, które wskaźniki funduszu płac
tworzą odpis na Fundusz. W uczelniach
pracownicy zatrudniani są na podstawie
umowy o pracę (na czas określony lub
nieokreślony) oraz na pracę w projektach
(do czasu zakończenia projektu). Według
obowiązujących przepisów pracownikom zatrudnionym w projektach nie dokonuje się odpisów, a są objęci opieką ze
strony ZFŚS, jako pracownicy uczelni.
Następna sprawa, to umożliwienie
tworzenia pracowniczych programów
emerytalnych wykorzystujących Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
do 30%. W moim przekonaniu jest to
niewłaściwa zmiana, ponieważ byłby to
fundusz dodatkowy tworzony przez
wszystkich pracowników bez ich zgody.
Powoduje to zmniejszenie środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a zatem i wysokości świadczeń dla
pracowników.
Biorąc pod uwagę wielość niedociągnięć i błędnych zapisów w Ustawie, nie
widzę żadnego celu w jej wprowadzaniu.
I
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Rady pracowników
– wskrzeszać czy pogrzebać?

Opracowała Anna Brzeska
Rafał Górski
prezes Instytutu Spraw Obywatelskich, od lat jedynej w Polsce organizacji społecznej,
zajmującej się wspieraniem rad pracowników:
Tak. W Polsce
brakuje instytucji, które wzmacniałyby państwo.
A państwo to obywatele, również
pracownicy. Rada
pracowników jest
instytucją społeczną opartą na dialogu.
Gdyby dobrze funkcjonowało prawodawstwo, mogłaby ona być zaczynem do
budowania tego, czego brakuje dzisiaj
w Polsce, czyli z jednej strony kapitału
społecznego, umiejętności pracy zespołowej, wzajemnego zaufania; z drugiej zaś
silnej gospodarki, traktującej przedsiębiorstwo jako dobro wspólne pracowników, pracodawców i otoczenia, a nie
wyłącznie jako maszynkę do produkcji zysku dla wybranej grupki osób. Rada ma
więc działać na rzecz wspólnego interesu, a nie tylko pracowników.
W tej chwili rady mogą się bowiem
kojarzyć właśnie z dbaniem wyłącznie
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o sprawy tych ostatnich. To jest jednak
zadanie dla związku zawodowego. Nam
nie chodzi zaś o to, by rada stała się drugim związkiem, ale raczej organem doradczym, wspierającym całe przedsiębiorstwo. Niestety, tu z kolei liberałowie
obawiają się, że takie rady byłyby konkurencją dla zarządu. Tymczasem one
mogą być źródłem innowacji, zarówno
na poziomie technologicznym, jak i społecznym.
Przykładem może być tu historia
zasłyszana na jednym z naszych szkoleń
od pracownika dużej, międzynarodowej
firmy, mającej oddziały w Polsce. Zgłosił on zarządowi poprawki do systemu
obsługi klienta. Zostały one uznane za
słuszne i zastosowane we wszystkich
polskich oddziałach firmy. Smutny był
jednak finał tej sytuacji. Ogłoszono bowiem, że poprawa jakości obsługi klienta była zasługą zarządu, nie rady pracowników, której członkiem był ten pracownik.

I tego typu sytuacje, jak pokazuje nasze doświadczenie, są nagminne. Rady
mają różnego rodzaju pomysły, są źródłem innowacji, natomiast splendor
przejmują kierownicy lub zarządy. Walczymy z tym, bo to przykład, jak się nie
powinno budować silnej gospodarki.
Niestety, w kiepsko zarządzanych firmach
– takie mam doświadczenie po kilkunastu latach pracy w tym obszarze – zarządy
robią wszystko, żeby właśnie w ten sposób osłabić więź między radami pracowników a pracownikami. Tymczasem
w praktyce okazuje się, że pracownicy
mają często większe zaufanie do rady, niż
do swoich kierowników.
Dlaczego więc pracodawcy nie zauważają potencjału rad? Nie dysponujemy żadnymi badaniami, ale kampanię na
rzecz wzmacniania rad pracowników
prowadzimy już od 2006 r. i moja diagnoza jest taka: jak się ma małe poczucie własnej wartości, to się ma duże poczucie własnej ważności.

WALKI PRACOWNICZE
„Rady pracowników są elementem społeczeństwa obywatelskiego i wydaje mi się, że są
one elementem bardzo znaczącym“ – to słowa nieżyjącego senatora Zbigniewa Romaszewskiego, wypowiedziane przy okazji przygotowywania ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji,
podpisanej w 2006 r. Po jej wejściu w życie, udało się założyć
około 3 tys. rad pracowników.
Dziś jest ich zaledwie nieco powyżej 500. Jak funkcjonują?
Wyniki kontroli PIP, przeprowadzonej w ostatnich latach
w niemal stu przedsiębiorstwach,
nie pozostawiają wątpliwości.
Rady działają źle. Liczne nieprawidłowości stwierdzono w około połowie skontrolowanych
przedsiębiorstw, a wnioski z wizyt inspektorów można podsumować tak: pracodawcy nie znają ustawy i nie rozumieją celu istnienia rad, zaś pracownicy nie są
skorzy angażować się w ich powstawanie i funkcjonowanie. Czy
jest więc jeszcze sens je ratować?

Przez lata apelowaliśmy o to, by PIP
sprawdziła, jak działa przestrzeganie
przez pracodawców ustawy o obowiązku informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji. Dopiero obecny wiceminister rodziny, pracy
i polityki społecznej, Stanisław Szwed,
złożył wniosek do Głównego Inspektora Pracy o taką kontrolę. To duży przełom, bo za czasów PO nikt się tym nie interesował.
Jeśli chodzi o samą ustawę, przygotowaliśmy liczne poprawki, które naszym
zdaniem poprawiłyby sytuację rad. Dwie
najważniejsze: chcemy, by zakres informacji, które pracodawca jest zobowiązany
przekazać pracownikom, był wzięty z europejskiej dyrektywy o radach zakładowych, gdzie jest to przedstawione w sposób klarowny. Po drugie, postulujemy
zniesienie wymogu zebrania 10% podpisów pracowników, by założyć radę. Jej
istnienie byłoby obligatoryjne dla przedsiębiorstw zatrudniających powyżej
50 osób (dziś takich firm jest ok. 17 tys.,
zatrudniają ok. 5 mln osób), ewentualnie dla tych spośród nich, gdzie nie ma
związków zawodowych.

Artur Kiełbasiński
publicysta prawny, Radio Gdańsk,
bloger Warsaw Enterprise Institute:

Nie. Uważam,
że od rad pracowniczych ważniejsze
są układy zbiorowe. Kiedy ostatnio
usłyszeliśmy o radach pracowniczych? Nie przy
okazji spektakularnych negocjacji, nie
przy okazji ważnych debat o roli pracowników w procesie zarządzania polskimi przedsiębiorcami. O radach usłyszeliśmy ostatnio w kontekście kontroli, jaką PIP przeprowadziła w polskich firmach.
Daleki jestem od załamywania rąk, że
rady nie funkcjonują. Należę do tej grupy prawników, która nie wykrzykuje
„dura lex, sed lex”, aby wyegzekwować
działanie przepisów, które nie działają, lub
działają inaczej niż zakładał „racjonalny
ustawodawca”. Bardziej interesują mnie
przyczyny zaistniałej sytuacji.
Moim zdaniem to suma dwóch czynników. Po pierwsze, rady pracownicze kojarzą się wielu osobom z czasami PRL. Po
drugie, Polacy w zakładzie pracy pozostają bierni, aż do momentu gdy zagrożone zostają ich indywidualne interesy.
To, niestety, bardzo zła optyka.
W kontekście rad pracowniczych
kłopot jest poważny. Z jednej strony, rady
znajdują się w przepisach międzynarodowych, które nas wiążą, więc mówienie o prostej likwidacji poprzez zmianę
czy uchylenie ustawy nie ma specjalnego sensu.
Niektórzy proponują więc... zwiększenie ich uprawnień. Miałoby to rzekomo spowodować większe zaangażowanie pracowników w wybór rad i tym
samym poprawić ich działalność. Moim
zdaniem to rozwiązanie absurdalne.
Wzmacnianie niedziałającego organu
poprzez nadanie nowych uprawnień jest
budowaniem fikcji. Obecny stan pokazuje, że rady nie są praktycznie pracownikom potrzebne.
Można też pozostawić rady pracownicze, ale nie rozbudowywać ich
uprawnień, redukować koszty działania
i traktować jako formę dialogu z pracownikami. To nie jest złe rozwiązanie
– w polskich firmach dialogu brakuje.
Często porównuje się je – moim zdaniem
– zbyt złośliwie – do folwarków, zarządzanych bez zasięgania opinii pracowników. Jednak tutaj też nie jestem fanem

rad. Spójrzmy bowiem na najważniejszą
tendencję, jaką mamy w prawie pracy
– stale zgłaszanym postulatem w naszym
kraju jest rozdzielenie indywidualnego
prawa pracy i zbiorowego prawa pracy.
To oczywiście językowe uproszczenie, ale
chodzi o stworzenie systemu, w którym
wzrośnie rola zbiorowych układów pracy. Nie tylko na poziomie poszczególnych
firm, ale całych branż i regionów. Jeśli zatem mamy negocjować układy zbiorowe,
to znowu rada pracowników nie przystaje
do potrzeb czasów. Tu trzeba raczej reprezentacji pracowników danej branży
(rzadziej regionu, ale też jest to możliwe),
a nie rozproszonych rad pracowniczych.
Do roli „negocjatorów” w układach
zbiorowych w idealny sposób nadają się
związki zawodowe i organizacje pracodawców (zresztą – ciągle słabe w naszym
kraju, ale to osobny problem). To model
znany i praktykowany w całym cywilizowanym świecie. Innego nie ma sensu
tworzyć.
Wróćmy zatem do rad pracowniczych – nie widać specjalnej przestrzeni,
by je wzmacniać, ale nie ma też specjalnych powodów, by je likwidować. Należy
raczej na tyle zmienić przepisy, aby powstanie rady było opcją, a nie koniecznością, nawet w największych firmach.
Można też wprowadzić warunek: rada
pracownicza nie musi powstawać w firmie, w której działa zakładowa organizacja związkowa. Albo uzależnić istnienie rady od zgłoszonego wniosku pracowników. Oczywiście, można posłużyć
się argumentem, że skoro pracodawca
czegoś zrobić nie musi, to nie zrobi
tego nigdy. Ale to nie do końca tak. Tysiące polskich przedsiębiorstw to tysiące
różnych doświadczeń. W wielu miejscach
rady są dobrym uczestnikiem dialogu.
I nie trzeba tego niszczyć. Być może przykład idący z takich przedsiębiorstw spowoduje rozpowszechnienie idei rad pracowniczych. Ale nie na siłę, nie na skutek kontroli PIP.
Najważniejsze jest jednak inne, długofalowe zjawisko. Powszechna moda na
„twarde zarządzanie” odchodzi do lamusa. Coraz częściej przedsiębiorcy podkreślają potrzebę realnego dialogu z pracownikami. A to czy będą to „godziny
otwartych drzwi u szefa”, cotygodniowe
dyskusje strategiczne, czy spotkania rad
pracowniczych, ma znaczenie drugorzędne.

SIERPIEŃ 2019 41

WALKI PRACOWNICZE

Wielki powrót spółdzielczości
Polskie spółdzielnie nie tylko zatrudniają pracowników na etat, wspierają rozwój zawodowy, lecz także… fundują swoim pracownikom kursy nurkowania.

Małgorzata Borkowska
goda buduje, a ponad stuletnia
historia polskiej spółdzielczości jest tego najlepszym dowodem. Świadczy też o tym fakt,
że Krajowa Rada Spółdzielcza zrzesza
9520 spółdzielni, skupiających około
30 tys. członków. Spółdzielczość jest
panaceum na zabójczą dla małych firm
„papierologię” tj. konieczność wynajęcia
księgowej czy opłaty ZUS, bo te pokrywa spółdzielnia, w której każdy spółdzielca działa na rzecz wspólnego dobra
oraz każdy ma prawo głosu. Decyzje podejmowane są wspólnie, na rzecz wspólnego dobra, ale w razie wspólnej liczby
głosów przeważa głos przewodniczącego spółdzielni lub jego zastępcy. Spółdzielnie są nie tylko pracodawcą, lecz także inkubatorem innowacyjności.
Wystarczy wspomnieć o wielkim
sukcesie Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe, która montując niespełna trzy tysiące paneli słonecznych na dachach 35 wieżowców stworzyła Wro-

Z
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cławską Elektrownię Słoneczną. Dzięki
tej inwestycji spółdzielnia już dziś pokrywa zużycie energii we wspólnych
częściach bloków – windach, na klatkach
schodowych itp. Nadwyżkę wyprodukowanej energii przeznacza na spłatę nisko-oprocentowanej pożyczki wziętej
na sześć lat. Ale po spłacie kredytu
mieszkańcy będą płacić o 75% niższe rachunki za energię.
Na tym jednak pożyteczne inicjatywy się nie kończą. Warto wspomnieć
o puckiej spółdzielni socjalnej DALBA,
która stworzyła pierwszy w Polsce Browar Spółdzielczy, zatrudniający osoby niepełnosprawne intelektualnie. Spółdzielnia powstała z potrzeby serca, a nie chęci zysku.
– Zatrudniamy 20 osób, w tym 18
niepełnosprawnych. Zamierzamy zatrudnić kolejne – powiedziała „Faktom”
Agnieszka Dejna, manager browaru.
Zysk przeznaczony jest na reintegrację społeczną. Założyciele: Miasto

Puck, Gmina Krokowa oraz Puckie
Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo „Razem” prowadzące Warsztaty Terapii Zawodowej
stworzyli wyjątkowe miejsce, w którym
praca jest dodatkową terapią, a stanowiska są dostosowane do osób niepełnosprawnych intelektualnie, wymagają od nich wysiłku i pomagają się im rozwijać. Stwarzają im też szansę na normalne życie, pozwalają opłacić rachunki, zwiększyć poczucie własnej
wartości. Pracownicy mają opłacone
składki emerytalne, doświadczenie zawodowe, odnoszą sukcesy na rynku pracy. Warto wspomnieć, że firma zorganizowała też kursy nurkowania „Pojąć Głębię” dla pracowników. Udało się
im zyskać dofinansowanie i obecnie
– w czerwcu 2019 r. – ruszają z pro-
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jektem kursów nurkowania organizowanych w pięciu województwach, m.in.
mazowieckim.
Spółdzielnie działają od pierwszej połowy XIX w. Powstały w Anglii w epoce rewolucji przemysłowej. Pierwszą
spółdzielnią było Stowarzyszenie Sprawiedliwych Pionierów, założone przez
28 tkaczy z miasta Rochdale położonym
w obszarze metropolitalnym Wielkiego
Manchesteru. Robotnicy przeznaczyli
swe oszczędności na niewielki sklepik,
sprzedający towary nabywane bezpośrednio od producentów po cenach rynkowych. Marża trafiała do spółdzielców
w charakterze dywidendy. Dodatkowo
Stowarzyszenie lokowało część zysków
w specjalnym Funduszu. Początkowo
sklepik sprzedawał jedynie produkty
pierwszej potrzeby – świece, mąki itp.
Szybko jednak okazało się, że spółdzielnia zaoszczędziła we wspomnianym Funduszu sporo pieniędzy i mogła je zainwestować w rozszerzenie asortymentu,
a potem kolejno: czytelnię, świetlicę, a następnie całą sieć sklepów.
Idea spółdzielczości szybko dotarła
do Polski. Prekursorem ruchu był ksiądz
Stanisław Staszic, który w 1816 r. założył Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie obejmujące swym działaniem obszar
wielkości prawie powiatu i skupiające
wszystkie dziedziny działalności. Początkowo zrzeszało ono ponad 300 gospodarzy, zwolnionych z pańszczyzny
i posiadających własne gospodarstwa.
Wszyscy byli zobowiązani do wzajemnej
pomocy, szczególnie w wypadku klęsk żywiołowych. Było to coś w rodzaju samorządu, dla którego statut napisał sam
Staszic. Działalność Staszica kontynuował
historyk Franciszek Stefczyk, który
w 1889 r. przebywał w Westfalii, gdzie
poznał system wiejskich kas spółdzielczych Fryderyka Wilhelma Raiffeisena
– zbioru spółdzielców wpłacających
udziały, od których otrzymywali dywidendę działającego na terenie jednego
małego okręgu (co umożliwiało mini-

malizację kosztów, ryzyka oraz różnicy
między procentem płaconym od wkładów a procentem pobieranym od pożyczek do 1%). Kasy zapewniały drobnym
rolnikom dostęp do tanich pożyczek
i były niezwykle popularne w krajach
niemieckich. Ich liczba stale rosła.
W 1870 r. było ich 20, w1885 – 245,
w 1900 – 2983, w 1926 – 5803.
Stefczyk był zafascynowany tym systemem. Po powrocie do kraju pracował
jako nauczyciel szkoły rolniczej w Czernichowie koło Krakowa, gdzie założył
w 1890 r. pierwszą na ziemiach polskich
wiejską spółdzielnię oszczędnościowopożyczkową według wzoru Raiffeisena.
Warto wspomnieć, że Stefczyk działał na
terenie Galicji, będącej wówczas synonimem ubóstwa i zacofania, w której
przeciętny dochód roczny wynosił 53 zł
reńskich (dla porównania w Anglii – 450
zł reńskich); średnia długość życia wynosiła 27 lat dla mężczyzn i 28,5 dla kobiet (w Anglii – 40 i 42 lata), na tysiąc rolników przypadało średnio 551 sztuk bydła (w Anglii – 1645). Spółdzielnia odniosła sukces, więc szybko powstawały
kolejne – pod koniec XIX w. działało
26 tego rodzaju placówek. Co więcej
w 1899 r. Stefczyk zachęcił Towarzystwo
Kółek Rolniczych do objęcia opieką kas
oszczędnościowo-pożyczkowych. W ciągu kolejnych 15 lat powstały i działały
1372 kasy, skupiające 145 tys. członków.
Skutkiem było stworzenie instytucji ban-

kowej – Centralnej Kasy Spółek Rolniczych pod dyrekcją Stefczyka z siedzibą
we Lwowie.
Idea spółdzielczości rozwinęła się
po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r. dzięki politykom takim jak
prezydent Stanisław Wojciechowski
(1922-26) oraz minister skarbu Władysław Grabski (w latach 1920, 1923 oraz
1923-25) a także artystom – Marii Dąbrowskiej oraz Stefanowi Żeromskiemu.
Szacuje się, że przed wybuchem II wojny światowej, co piąty obywatel RP był
spółdzielcą. Po 1945 r. spółdzielnie
zmieniły charakter z oddolnych na odgórne, na pierwszy plan wysunęła się własność zbiorowa.
Obecnie spółdzielnie przeżywają
„drugą młodość”. Globalny kryzys gospodarczy wywołany wielkim krachem
bankowym z 2009 r., bankructwa wielkich banków i masowe eksmisje obaliły
mit wspaniałej „niewidzialnej ręki rynku”.
Dyskontowe marże i łańcuszek pośredników zachęciły rolników do zrzeszania
się i sprzedawania swych towarów w sklepach np. Kooperatywy Dobrze. Zaś wysokie składki ZUS oraz ocean umów cywilnoprawnych (w ostatnich latach około miliona) sprawiły, że pracownicy zaczęli dostrzegać zalety spółdzielni. O wiele lepiej być spółdzielcą, zatrudnionym na
etat i posiadającym pełnię praw pracowniczych niż niewolnikiem harującym
na umowę o dzieło.
I
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Kto się boi
Pakietu Mobilności?

Damian Duszczenko
iększość Polaków, z politykami największych partii politycznych na czele,
wyrażała oburzenie na
pomysły uregulowania kwestii pracowników delegowanych. Nie udało się
tego zatrzymać, ale podobne wzmożenie słychać było podczas prac nad
przyjętym w pierwszym czytaniu przez
Parlament Europejski na początku
kwietnia Pakietem Mobilności. Do rangi polskiej racji stanu urósł interes firm
transportowych, zapewniających polskim pracownikom niższe standardy socjalne, niż te na zachodzie. Głos związków zawodowych został zaś przemilczany.

W
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Pakiet Mobilności wywołuje u nas
emocje, bo ok. 25% unijnego rynku
przewozów towarów należy do firm pochodzących z Polski. Nasze firmy wygrywają kosztami, bo polscy kierowcy
kosztują pracodawców mniej (częsta
praktyka to płaca minimalna + diety),
a w krajach starej Europy brakuje kierowców. Jedną z przegłosowanych dyrektyw jest właśnie ta mówiąca o zagranicznym wynagrodzeniu minimalnym.
Dotychczas to każdy kraj z osobna określał czy i w jakim stopniu kierowca z innego państwa podlega miejscowej płacy
minimalnej. W ostatnich latach swoje
przepisy w tej sprawie zaostrzyły Niemcy i Francja, wówczas także wieszczono

upadek polskich firm transportowych
i wzrost bezrobocia kierowców, a nic takiego się nie stało. Twierdzenie pracodawców, którzy mówią, że nie dadzą rady
wyliczyć w ten sposób płacy kierowcy,
można uznać za humorystyczne.
Zaproponowane przez PE propozycje wykluczają tranzyt i przewozy dwustronne, dopuszczają także dodatkowy załadunek na trasie przejazdu. Nie wydają się to więc najostrzejsze rozwiązania.
Związki zawodowe w całej Europie mówią od lat: równa płaca za tę samą pracę w tym samym miejscu. Zgoda na dumping socjalny zawsze kończy się obniżeniem płac i pogorszeniem jakości warunków pracy.
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Kolejne regulacje dotyczą tego, aby
raz na cztery tygodnie kierowca musiał
wykonać przewóz z załadunkiem do
kraju swojego pochodzenia, a także aby
firma dysponowała miejscami postojowymi dla swojej floty. Ma to wyeliminować tzw. firmy-skrzynki pocztowe.
Inne ograniczają skracają czas przewozów
kabotażowania (świadczenie usług transportowych na terytorium obcego kraju)
z siedmiu do trzech dni.
Te ważniejsze zmiany z punktu widzenia pracownika dotyczą czasu pracy,
przerw i odpoczynku. W celu zwiększenia egzekwowania prawa zwiększono zakres kontroli z 28 do 56 dni
wstecz. Nie rozumiem zupełnie oporu

pracodawców w tej kwestii, bo jeśli nie
wymuszają na kierowcach łamania prawa, to przecież nie mają się czego bać.
W publicystycznych pojękiwaniach wyczytać można, że oznacza to zwiększenie
kar (!). Do tego dochodzi zmuszenie
przewoźników, aby długą pauzę (45
godzin) kierowca spędzał w hotelu, a nie
w kabinie. Rozumiem argument finansowy, ale spędzanie miesiąca w ciasnej kabinie, z rzadkim dostępem do urządzeń
sanitarnych, jest uciążliwe. Walka o to,
aby kierowcy byli wypoczęci, jest ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa na
drogach.
Cieszą również zmiany dotyczące
transportu lekkiego, dla popularnych

busików o wadze do 3,5 tony. Dotychczas bowiem panowała w tej branży (także opanowanej w dużej mierze
przez Polaków) wolna amerykanka.
Teraz każdy taki pojazd będzie musiał
posiadać tachograf i obejmą go ogólne
przepisy o czasie pracy kierowców.
Kierowcy się sprofesjonalizują (trzeba
będzie posiadać kartę kierowcy), a wyeliminuje się największe patologie typu
jazda z Polski do Hiszpanii w 36 godzin
(tzw. expresy).
Przed ostatecznym przyjęciem Pakietu Mobilności długa droga, warto je
śledzić, ale na lamenty o końcu polskiej
branży transportowej należy patrzeć z dystansem.
I
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Podzielona
Unia Europejska
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Trwa dyskusja o przyszłości Unii Europejskiej. Eksperci i politycy zastanawiają się, czy i na ile należy zacieśniać integrację krajów zrzeszonych
w obrębie UE. Tymczasem jednym z głównych czynników, hamujących
pogłębienie integracji europejskiej, jest olbrzymie zróżnicowanie między
poszczególnymi państwami i regionami w obrębie wspólnoty. Trudno
o jednolitą politykę UE przy olbrzymich różnicach w poziomie PKB, wysokości dochodów, systemów podatkowych czy modeli polityki społecznej.

Piotr Szumlewicz
rzy uwzględnieniu parytetu siły
nabywczej w 2017 r. największy
poziom PKB w UE był w Luksemburgu – 253% średniej unijnej, Irlandii – 181%, Holandii i Danii
– po 128%, w Austrii – 127% i w Niemczech – 124%. Najmniejszy PKB na
osobę miały: Bułgaria – 49%, Chorwacja – 62%, Rumunia – 63%, Łotwa i Grecja – po 67%, Węgry – 68% i Polska
– 70%. Innymi słowy nawet przy
uwzględnieniu różnic w cenach, najbogatszy kraj UE wciąż jest ponad pięciokrotnie bogatszy od najbiedniejszego.
Jeszcze większe różnice wychodzą na
jaw przy porównaniu regionów. Najbogatszym regionem UE w 2017 r. była zachodnia część Londynu, gdzie PKB na
osobę w parytecie siły nabywczej wynosił aż 626% średniej unijnej. Kolejne miejsca zajęły: Luksemburg – 264%, irlandzki Southern – 220%, Hamburg
– 202%, region brukselski – 196%, irlandzki Eastern & Midland – 189%, Praga – 187%, Bratysława – 179%, górna
Bawaria i wschodnia część Londynu – po
177%. Najbiedniejszym regionem UE
w 2017 r. był bułgarski Severozapaden,
gdzie PKB na mieszkańca wynosił tylko
31% średniej unijnej. Kolejne miejsca zajęły bułgarski Severen tsentralen oraz
francuski Mayotte – po 34%, bułgarskie
Yuzhen tsentralen – 35%, bułgarski
Severoiztochen oraz rumuński Nord Est
– po 39%. Różnica między regionem najbogatszym i najbiedniejszym dwa lata była
więc ponad dwudziestokrotna!
Olbrzymie różnice mają też miejsce
przy porównaniu stopy bezrobocia w UE.
W czerwcu 2019 r. najniższe bezrobocie
było w Czechach – 1,9% oraz Niemczech
– 3,1%, a najwyższe w Grecji – 17,6%
i Hiszpanii – 14,0%. Bezrobocie w Grecji było więc prawie ośmiokrotnie wyższe niż w Czechach. Cywilizacyjna przepaść! Podobnie jak przy danych dotyczących poziomu PKB, jeszcze większe
różnice w poziomie bezrobocia są przy
porównaniu regionów. Najniższa stopa
bezrobocia w ubiegłym roku była

P

w dwóch czeskich regionach: Pradze
– 1,3% i regionie południowo-zachodnim
– 1,5% oraz w niemieckim Mittelfranken
– 1,8%. Na przeciwległym końcu skali
najwyższe stopy bezrobocia zarejestrowano w regionie zamorskim Francji
Mayotte – 35,1% i hiszpańskim autonomicznym mieście Ceuta – 29,0%.
Z jednej strony więc mamy regiony o stopie bezrobocia bliskiej zeru, z drugiej te,
w których pracy nie ma około jedna trzecia osób aktywnych zawodowo.
Duże różnice między krajami występują też przy porównaniu kosztów pracy. W 2018 r. średnie godzinowe koszty pracy w całej gospodarce (z wyłączeniem rolnictwa i administracji publicznej)
oszacowano na 27,4 euro w Unii Europejskiej i 30,6 w strefie euro. Najniższe
godzinowe koszty pracy odnotowano
w Bułgarii – 5,4 euro, Rumunii – 6,9, na
Litwie – 9,0 i na Węgrzech – 9,2, a najwyższe w Danii – 43,5 euro, Luksemburgu – 40,6, Belgii – 39,7 oraz Szwecji
– 36,6. Różnica między Bułgarią i Danią
jest więc aż ośmiokrotna.
Inny ważny element funkcjonowania
państwa to podatki. Tutaj wielokrotnie
mówiono o przyjęciu widełek podatkowych przez wszystkie kraje wspólnoty, ale
na razie nic z tego nie wychodzi, a poszczególne kraje UE bardzo różnią się
w rozwiązaniach fiskalnych. W 2017 r.
podatki wraz z ubezpieczeniami społecznymi w UE stanowiły 40,2% PKB.
Najwyższe podatki były we Francji
– 48,4%, w Belgii – 47,3%, w Danii
– 46,5%, w Szwecji – 44,9% i w Finlandii
– 43,4%, a najniższe w Irlandii – 23,5%,
w Rumunii – 25,8%, w Bułgarii – 29,5%,
na Litwie – 29,8% oraz na Łotwie
– 31,4%. Różnica między Rumunią
i Francją to ponad 20 pkt proc. PKB!
Dane Eurostatu dowodzą też dużych
różnic między krajami przy porównaniu
wysokości różnych rodzajów podatków.
W 2017 r. podatki od produkcji i importu wyniosły w całej UE średnio
13,6% PKB. Najwyższe podatki tego typu
były w Szwecji – 22,7%, w Chorwacji

– 19,6% i na Węgrzech – 18,2%, a najniższe w Irlandii – 8,5%, w Niemczech
– 10,7% i na Słowacji – 11,1%. Podatki od dochodu i majątku średnio wynosiły 13,1% PKB. Najwyższe obciążenia
tego rodzaju były w Danii – 29,7%,
w Szwecji – 18,9% i w Belgii – 16,9%,
a najniższe na Litwie – 5,4%, w Bułgarii – 5,7% i w Rumunii – 6,1%. Wreszcie składki na ubezpieczenia społeczne
wyniosły w UE 13,3% PKB. Najwyższe
składki w 2017 r. były we Francji
– 18,8%, w Niemczech – 16,7% i w Belgii – 16,1%. Najniższe obciążenia tego
rodzaju były w Danii – 0,9%, w Szwecji – 3,3% i w Irlandii – 4,3%. Widać
więc, że nie ma koordynacji odnośnie
systemów podatkowych poszczególnych
krajów.
Nie ma też wspólnej strategii odnośnie rozwoju technologicznego. Unia
od lat naciska na zwiększenie przez
wszystkie kraje Wspólnoty wydatków na
badania naukowe i rozwój (Research and
Development – R&D), ale wciąż te postulaty nie są wdrażane. W 2017 r. wydatki na te cele w Unii Europejskiej wynosiły 2,07% PKB. Największe były
w Szwecji – 3,33%, Austrii – 3,16%, Danii – 3,06% i Niemczech – 3,02%, a najmniejsze w Rumunii – 0,50%, Łotwie
– 0,51%, Malcie – 0,55% i Cyprze
– 0,56%. Różnica między Szwecją i Cyprem jest aż sześciokrotna.
W kontekście przyszłości Unii Europejskiej niepokoi nie tylko olbrzymie
zróżnicowanie w poziomie rozwoju i kluczowych parametrów społeczno-ekonomicznych między krajami Wspólnoty,
ale też fakt, że na wielu ważnych obszarach różnice między poszczególnymi
krajami i regionami wcale nie zmniejszają
się. Trudno będzie o wspólną politykę UE
przy tak dużych różnicach w gospodarce i polityce społecznej. Unii zagrażają nie
tylko nacjonaliści i eurosceptycy, ale
przede wszystkim nierówności między
poszczególnymi regionami, które rodzą
frustracje i są przeszkodą na drodze ku
pogłębionej integracji europejskiej. I
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Co dalej
z systemem emerytalnym?
Pojawiające się co jakiś czas raporty na temat polskiego systemu emerytalnego nie pozostawiają wątpliwości – w obecnej formie nie ma on
przyszłości. Jak podał ostatnio Instytut Badań Strukturalnych, spośród
wszystkich państw Unii Europejskiej to Polskę dotknie największy spadek
świadczeń emerytalnych.

Damian Duszczenko
2016 r. stopa zastąpienia,
czyli średni stosunek pomiędzy ostatnią pensją
a pierwszą emeryturą, wyniósł 61%, a w 2060 r. ma to być już tylko 24%. Według tych przewidywań za
40 lat ponad ⅔ emerytur będzie na poziomie minimalnym. Dziś takie minimalne świadczenie wynosi poniżej 900 zł
na rękę i naprawdę niewiele można za nie
kupić.
Najprostsze wytłumaczenie to starzenie się społeczeństwa. Dziś na 100
osób w wieku produkcyjnym (15-64
lata) przypada 25 seniorów (65+), a za
40 lat będzie to 68 osób. Z tego uproszczonego, bo niewystarczającego, wyjaśnienia biorą się stwierdzenia, że podniesienie wieku emerytalnego jest cywilizacyjną koniecznością i podstawowym
remedium na nasze problemy. Sam ten
ruch jednak, nie poparty głębszą reformą, byłby potencjalnie samobójczy dla
rządu, który chciałby go wprowadzić,
o czym przekonali się już Donald Tusk
i Ewa Kopacz.
Ta niechęć do dłuższej pracy nie
wynika, jak sądzą niektórzy liberalni
publicyści, z lenistwa rodaków, którzy
chcieliby jak najszybciej udać się na państwowe utrzymanie, lecz z warunków na
naszym rynku pracy, który nie sprzyja
osobom w wieku przedemerytalnym.
A im niższa pensja i mniej stabilna praca, tym większa zachęta do przejścia na
niewielką, ale pewną emeryturę z ZUS.
Nie da się tu także pominąć kwestii klasowej – inna jest sytuacja osoby z wykształceniem podstawowym lub zawodowym (która średnio dożywa 67 lat),
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a inna tej wykonującej inteligencki zawód, która – jeśli zdrowie pozwoli
– może swobodnie pracować bardzo długo. Tu pewnie rozwiązaniem mógłby być
staż pracy uprawniający do przejścia na
emeryturę, bo ludzie z niższym wykształceniem zaczynają swoją drogę zawodową wcześniej, ale ze względu na
charakterystykę i historię polskiego rynku pracy, plagę śmieciówek czy bezrobocie, nie rozwiązałoby to wszystkich
problemów.
Jest jednak coś, co rzadko bierze się
pod uwagę w tych obliczeniach – od lat
rosnąca efektywność pracy oraz postęp
technologiczny. Pomimo że wskaźnik
obciążenia demograficznego (pracujący-niepracujący) od lat rośnie, to wspólny tort do podziału jest przecież coraz
większy.
W 1999 r. rząd Jerzego Buzka przeprowadził reformę systemu emerytalnego i, w myśl neoliberalnych zasad, wprowadzono system zdefiniowanej składki,
zgodnie z którym płatnicy odkładają
środki na indywidualnych kontach
w ZUS po to, aby w przyszłości za ich pomocą wyliczyć wysokość emerytury według bardzo prostego wzoru (dodając
wskaźnik inflacji i dzieląc przez dalszą
przewidywaną długość życia). Czyli ile
ktoś do systemu włożył, tyle wyjmie.
Wcześniejszy system, jeszcze z lat PRL-u
był znacznie bardziej redystrybucyjny, generował więc mniejsze nierówności
wśród emerytów. Emerytury z I filara
miały być uzupełnione Otwartymi Funduszami Emerytalnymi, czyli środkami
wypracowanymi na giełdzie. Dziś już wiemy, że system stworzony w 1999 r. oka-
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zał się porażką i doprowadził do problemów z płynnością Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jego działanie
opierało się na swoistej patologii – dziurę, która wynikała z odpływu części
składki emerytalnej, zasypywano pieniędzmi z budżetu, które z kolei pochodziły z pożyczek (obligacji). A prywatne
fundusze w znakomitej większości inwestowały w te obligacje właśnie. Pomimo jednak znacznego ograniczenia
OFE w czasach poprzednich rządów, system zdefiniowanej składki ma się dobrze.
W przyszłości powodować on będzie coś
w rodzaju strukturalnej wojny pokoleń
– emeryci będą oczekiwali dopłat do
świadczeń, a młodzi będą się temu sprzeciwiać.
Obecny rząd – poza skróceniem
wieku emerytalnego i wypłaceniem w ramach kampanii wyborczej tak zwanej
trzynastej emerytury – niewiele w tej spra-

wie uczynił. Skokowo rośnie liczba tych,
których świadczenie nie przekracza najniższej emerytury, ponieważ nie wypracowali 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn (znów kłania się plaga śmieciówek
i sytuacja na rynku pracy). Pojawiają się
także znaczące różnice w wysokości
świadczeń pomiędzy kobietami i mężczyznami. Nic nie wskazuje na to, żeby
te tendencje zostały zatrzymane.
Nie pomogą na pewno Pracownicze
Plany Kapitałowe. Wydaje się, że nie chodzi w nich o dodatkowe pieniądze dla seniorów, lecz przede wszystkim o dosypanie do największych spółek giełdowych. Według symulacji PPK nie przyniosą emerytom wielkich pieniędzy – przy
odkładaniu przez 30 lat ze średniej pensji będzie to (w zależności od przyjętego
modelu) i optymistycznych wersji sytuacji na giełdzie, równowartość dzisiejszych kilkuset złotych, które na pewno

się przydadzą, ale nie rozwiążą kwestii niskich świadczeń emerytalnych. Nazwałbym to budowaniem dachu bez fundamentów.
Nie da się oddzielić systemu emerytalnego od rynku pracy i polityki podatkowej. Coraz częściej, i to z różnych
środowisk, można usłyszeć o konieczności wprowadzenia emerytury obywatelskiej, czyli równego świadczenia dla
wszystkich osiągających dany wiek, bez
względu na staż pracy, dochód osiągany
w czasie aktywności zawodowej czy wysokość składek, które wpłacił do systemu. Pozwoliłoby to, korzystając na przykład ze wzorów szwedzkich, na uelastycznienie wieku emerytalnego. Świadczenie musiałoby być na tyle wysokie,
żeby zapewniało godne życie i mogłoby
być finansowane z budżetu. I dopiero taki
system mógłby być uzupełniony o inne
formy oszczędzania na starość.
I
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Polska wciąż nie radzi sobie
z biedą i bezrobociem
Ubóstwo i bezrobocie nadal pozostają poważnymi problemami życia społeczno-ekonomicznego. A w 30-lecie transformacji zamiast nadmiernie
ekscytować się dzisiejszymi konﬂiktami „na górze”, warto spojrzeć na to,
jakie problemy mamy „na dole” drabiny życia społecznego.

Rafał Bakalarczyk
statnie lata przyzwyczaiły nas
do tego, że słyszymy jak bardzo się poprawia sytuacja
społeczeństwa i to też tym,
którzy przez dekady po-transformacyjne
byli zmarginalizowani. Okazuje się jednak, że i dziś duża część ludzi znajduje się
w bardzo ciężkiej sytuacji społeczno-eko-
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nomicznej. I nie zmienia tego fakt, że rządzi formacja, która deklaratywnie odcina się od minionego okresu neoliberalnych przemian.
Weźmy choćby pod uwagę wskaźnik
bezrobocia. Owszem, wskaźnik ten jest
dziś dużo niższy niż dawniej, bo
w czerwcu wyniósł 5,3% procent. Tyle

tylko, że te kilka procent to w przeliczeniu na liczby bezwzględne ponad
877 tys. osób. Spośród nich aż 84% nie
ma prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
nota bene niskiego, na poziomie poniżej
minimum socjalnego. Oznacza to, że niemal 750 tys. osób, którzy poszukują pracy i nie mogą jej znaleźć, przez ten czas
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nie otrzymuje nawet skromniutkiego,
tymczasowego zabezpieczenia socjalnego. Trudno uznać ten stan rzeczy za społecznie satysfakcjonujący.
Oczywiście, zaraz można usłyszeć
bądź przeczytać, że część figurujących
w oficjalnych rejestrach bezrobotnych rejestruje się nie w związku z realnym poszukiwaniem legalnej pracy, a w celu bycia objętym ubezpieczeniem zdrowotnym.
Cóż, po pierwsze to zjawisko jest często
wyolbrzymiane po to, by bagatelizować
fakt, że nasze państwo, społeczeństwo
i gospodarka mają z bezrobociem strukturalny problem, a ci, których ono bezpośrednio dotyka to faktycznie osoby potrzebujące wsparcia w znalezieniu pracy
i zabezpieczenia socjalnego na czas, gdy
jej znaleźć nie mogą. Po drugie, obok
osób, które rejestrują się w urzędzie pracy w celach pozazawodowych, mamy też
osoby aktywne zawodowo, nie mogące
znaleźć zatrudnienia, które w PUP-ach się
nie rejestrują. Ich statystyki rejestrowanego bezrobocia nie obejmują, choć
wspomniany problem społeczny jak najbardziej ich dotyczy. Wreszcie, skoro
ktoś musi uciekać się do rejestracji jako
osoba bezrobotna tylko po to, by móc korzystać z publicznej służby zdrowia, źle to
świadczy o kondycji polityki zdrowotnej,
która w świetle Konstytucji RP powinna
zapewniać swoich obywatelom prawo do
opieki medycznej. Może więc ewentualne zniekształcenie obrazu skali bezrobocia nie leżą w rzekomym kombinatorstwie
tych, którzy szukają sposobów na bycie
objętym prawem do leczenia, a w tym, jak
przez lata kształtowano ramy publicznej
opieki zdrowotnej?
Stopa bezrobocia to nie jedyny
wskaźnik społeczno-ekonomiczny, który powinien niepokoić. Innym jest ubóstwo, w tym także to skrajne. I w kontekście tego zjawiska otrzymywaliśmy do
niedawna publiczne komunikaty pokrzepiające serce, że jest coraz lepiej,
a rząd powoływał się na sukcesy na tym
polu. Ostatnie dane GUS za 2018 r. pokazały jednak zatrzymanie dotychczasowej tendencji spadkowej, jeśli chodzi
o ubóstwo skrajne (w 2018 r. wzrosło
ono do 5,4% z 4,3% rok wcześniej). Nawet jednak gdybyśmy pominęli te świeże i jednoznacznie niepokojące ustalenia,
również ubiegłoroczne dane wcale nie
były tak różowe, jak to się nam nieraz
przedstawiało.
Zapominano bowiem, że mimo odnotowywanej od 2015 r. tendencji spadkowej (która nota bene rozpoczęła się już
za poprzednich rządów), wskaźniki skrajnej biedy pozostawały i tak zatrważająco wysokie. I to mimo uruchomienia pro-

gramów socjalnych takich jak 500+, które istotnie zredukowały ryzyko niedostatku jedynie w pewnych grupach, mianowicie wśród rodzin z dziećmi. Tymczasem w 2017 r. stopa ubóstwa skrajnego była na poziomie 5,4%, co oznacza
ponad 2 mln osób żyjących w gospodarstwach domowych, gdzie poziom
wydatków nie przekracza linii tzw. minimum egzystencji. Poniżej tej linii zagrożone jest zdrowie, a nawet życie
osób, których tak skrajna bieda dotyka.
Tak pokaźna liczba ludzi, którym nędza
zagląda w oczy, nie licuje niestety z wizją ani państwa transformacyjne-go sukcesu ekonomicznego, ani z aktualnie
promowanym obrazem państwa solidarnego, sprawiedliwego społecznie
i przywracającego godność, tym, którzy
dotąd znajdowali się za burtą. Przy okazji ostatniej weryfikacji świadczeń z pomocy społecznej pod koniec 2018 r. progi dochodowe, będące jednym z warunków uzyskania wsparcia, ustalono na dość
niskim poziomie 701 zł na osobę w jedno-osobowych gospodarstwach i 529 zł
w gospodarstwach wieloosobowych.
Dodajmy, że osoby, które znajdą się nieznacznie pod progiem, mogą otrzymać
wsparcie jedynie bardzo symboliczne,
a ci, którzy przekroczą próg, nawet
w ciężkiej sytuacji życiowej, mogą być odprawieni z kwitkiem.
Choć w pewnych grupach społecznodemograficznych statystycznie doszło
do poprawy sytuacji materialnej, w innych – nie widać tak spektakularnej poprawy. O ile między 2016 i 2017 r. istotnie zmalało zagrożenie skrajnym ubóstwem rodzin z dziećmi (choć w 2018 r.
znów wzrosło), o tyle w przypadku seniorów spadek jest minimalny, a w 2018 r.
ubóstwo nieznacznie wzrosło. Szczególny wzrost zagrożenia skrajną biedą
(z 10,4% w 2017 r. do 14,1% w 2018 r.)
widać w odniesieniu do osób utrzymujących się innych niż emerytury i renty
niezarobkowych świadczeń społecznych.
Jakie to mogą być świadczenia? Choćby
zasiłki z pomocy społecznej, różne świadczenia regulowane ustawą o świadczeniach rodzinnych, zasiłki dla bezrobotnych etc. Zapewne te dane powinny stać
się asumptem do zwiększenia troski
względem tych grup i głębokiej refleksji
nad mechanizmami ich wsparcia. Czy tak
się stanie? Na razie tego nie widać.
Zresztą, dziś inaczej niż w pierwszych
latach ustrojowego przełomu, dysponujemy znacznie szerszym wachlarzem
miar pozwalających diagnozować problem ubóstwa i wykluczenia, obejmujących także inne niż dochody i wydatki.
Jednym z aspektów niedostatku i trud-

nej sytuacji życiowej, który należy brać
pod uwagę, jest choćby sytuacja mieszkaniowa. Pod tym względem wypadamy
jako społeczeństwo fatalnie, także na tle
porównawczym. W dniach, w których
odbywały się obchody rocznicy przemian
ustrojowych, Najwyższa Izba Kontroli
opublikowała raport ukazujący w ciemnych barwach stan rozwoju mieszkalnictwa komunalnego. Jak czytamy w komunikacie NIK: „Gminy mają za mało lokali komunalnych, a te istniejące są nierzadko wyeksploatowane i utrzymywane w nienależytym stanie technicznym.
Nadal nie wszystkie gminy utworzyły
mieszkania chronione, a brak oczekujących na te mieszkania to skutek niedostatecznej informacji o tym, że taka forma pomocy społecznej jest w ogóle dostępna”.
A to właśnie rozbudowa tego segmentu mieszkalnictwa mogłaby być jednym ze sposobów łagodzenia trudnej sytuacji mieszkaniowej tej niezamożnej
(nie tylko skrajnie biednej) części społeczeństwa.
Wymieniłem tylko wybrane obszary
problemowe, celowo akcentując te
z nich, które ujawniły się z całą mocą już
w początkach latach 90. Jak widać,
mimo upływu kolejnych dekad, ówczesne problemy okazują się nadal bardzo
aktualne. Nawet jeśli ich charakter, jak
i skala są dziś nieco inne niż wówczas.
Dobrze by było, aby ta wiedza skłaniała
do refleksji i działania.
Tymczasem można mieć wrażenie, że
poziom wyparcia świadomości tych problemów jest dziś nawet większy niż 30 lat
temu. O ile wówczas nie negowano raczej faktu, że procesom transformacji towarzyszy pauperyzacja pewnych grup
i lawinowo rosnące bezrobocie (tyle że
niesłusznie traktowano to jako nieuchronny koszt przemian), o tyle dziś
w świadomości wielu osób i przekazie decydentów oraz mediów (nie tylko prorządowych) problemy ubóstwa czy bezrobocia przestały być postrzegane jako
palące kwestie społeczne. Miejmy nadzieję, że ostatnie doniesienia GUS jednak wstrząsną opinią publiczną i rządzącymi nie tylko na chwilę.
Patrząc z perspektywy post-transformacyjnego trzydziestolecia, obok dyskusji o tym, kto komu nie podał ręki na
hucznych państwowych uroczystościach
rocznicowych, dobrze by było, abyśmy
umieli z zaangażowaniem, powagą i empatią rozmawiać o tym, że instytucje
– nadal wycofanego w wielu sferach społecznych – państwa nie podają ręki różnym grupom, które znalazły się w bardzo
trudnej sytuacji życiowej.
I
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Co w tym roku na Forum
Ekonomicznym w Krynicy?
Z Zygmuntem Berdychowskim, Przewodniczącym
Rady Programowej Forum Ekonomicznego
w Krynicy rozmawiają Piotr Szumlewicz
i Wojciech Łobodziński.

A jeśli chodzi o tematykę międzynarodową, czy są jakieś kluczowe wątki, które szczególnie interesują partnerów zagranicznych?
Kim są ci partnerzy?
Bardzo różni. Takich partnerów
mamy już około sześćdziesięciu, a każdy
z nich przychodzi wraz ze swoim konkretnym profilem zainteresowań, osiągnięć, konkretną pozycją w krajach,
w których prowadzi swoją działalność.
Co roku mamy coraz to nowych partnerów i to ich specyfika, ich doświadczenie, ich dotychczasowe osiągnięcia budują ostatecznie program Forum. I to
w Krynicy jest najbardziej unikalne. Nie
jest też tak, że jesteśmy organizatorami
wszystkich debat. One są autonomicznie
przygotowywane przez naszych partnerów. My zapewniamy w Krynicy dobre
warunki do tego, aby się spotykać i porozmawiać. Sami jesteśmy gospodarzami
mniej więcej 20-30 wydarzeń z 300, które mają miejsce w Krynicy.

Najłatwiej by było powiedzieć, że jeden człowiek, najlepiej organizator konferencji, wie, jaka będzie Europa za 5 lat.
Myślę, że byłbym wtedy najbogatszą
osobą na świecie. Dzisiaj nikt nie wie, jaka
będzie Europa za 5, 10 czy 15 lat.
Przede wszystkim dlatego, że rozmowa
o przyszłości Europy odbywa się na
wielu różnych poziomach i bierze w niej
udział bardzo wielu ludzi. Ostateczny rezultat za każdym razem będzie wynikiem
kompromisu, który zawrą między sobą
różne podmioty na różnych szczeblach,
żeby rozwiązać najtrudniejsze problemy.
I czasem te rozwiązania przyniosą złagodzenie tych najtrudniejszych, wydawałoby się nierozwiązywalnych dylematów, ale z nimi nadejdą nowe problemy, z którymi też trzeba będzie sobie
radzić. Budowa nowej Europy to proces,
który opiera się na konsensusie, ale zarazem często pojawiają się decyzje nieprzewidywalne. Gdy przywódcy największych krajów Unii Europejskiej wracali ze szczytu G-20, nikt z nich nie miał
wątpliwości, kto będzie przewodniczącym Komisji Europejskiej. Tymczasem
upłynął tydzień i okazało się, że ustalenia, które podjęto na szczycie w Osace,
kompletnie nie korespondowały z tym,
co ustalono na spotkaniu europejskich
przywódców w Brukseli. A wszystko wydarzyło się na przestrzeni zaledwie
dwóch tygodni. W związku z tym aż trudno sobie wyobrazić, czego oczekiwać
w wielu innych sprawach, których uzgodnienie jest znacznie trudniejsze niż wskazanie następcy na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej.

Tegoroczne Forum nazywa się
„Europa jutra. Silna, czyli jaka?”.
Co Pana zdaniem daje siłę Europie?

A silna Europa to dla Pana
głównie silna Unia Europejska?
Czy na Forum pojawią się też wąt-

A jakie będą główne tematy
tegorocznego forum? Co będzie
Pana zdaniem najciekawsze?
W Krynicy odbędzie się około 300
różnego rodzaju wykładów, debat, sesji
panelowych, seminaryjnych. Te debaty
przygotowujemy my i nasi partnerzy, tak
z kraju, jak i z państw Europy Zachodniej oraz Europy Środkowej. Będziemy
rozmawiać o polityce zagranicznej, o bezpieczeństwie, cyberprzestrzeni, kulturze, biznesie, zarządzaniu, nowej gospodarce, innowacjach, start-upach. Jednym słowem, o wszystkim, co ważne.

Jest Pan organizatorem Forum
Ekonomicznego w Krynicy. Czym
jest Forum? Jaki jest dzisiaj jego
główny cel?
Spotkanie w Krynicy jest okazją do
tego, żeby porozmawiać, żeby kogoś
zobaczyć, żeby kogoś posłuchać, żeby zamiast stereotypów mieć z pierwszej ręki
wiedzę, kto co uważa, czego po kim się
można spodziewać, co może być ważne.
W Krynicy można u źródeł zasięgnąć informacji o tym, jak zmienia się świat, który nas otacza. Najlepiej ducha Krynicy
wyraził nieżyjący już Leopold Unger, który dawno temu powiedział, że Krynica to
puls Europy Środkowo-Wschodniej. Każdy, kto chce poczuć, co się dzieje, czego
można się spodziewać w tym regionie
Starego Kontynentu, powinien przyjechać
do Krynicy. Nie towarzyszą nam żadne
inne aspiracje i ambicje, które miałyby za
sobą nieść ostateczne podsumowania
czy deklaracje. Nie kończymy żadnymi
wspólnymi rozwiązaniami, tylko zachęcamy, aby spotkać się raz w roku wspólnie w Krynicy po to, żeby merytorycznie,
partnersko porozmawiać.
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ki związane z innymi krajami europejskimi?
Dzisiaj Europa i Unia Europejska to
prawie to samo. Kiedy rozszerzymy projekt europejski o kraje bałkańskie, obejmiemy już prawie całą Europę. Zostanie
tylko fragment Europy Wschodniej, czyli Rosja, Ukraina, Białoruś. Europa to nie
tylko Unia Europejska, ale bardzo wiele problemów i wyzwań Unii Europejskiej, o których będziemy dyskutować,
dotyczą całej Europy.
Czy nie widzi Pan pewnej niewspółmierności między polityką
polską i unijną? Część państw Unii
mówi o szerszej integracji, wspólnej polityce migracyjnej i podatkowej, przestrzeganiu zasad praworządności. Obecny polski rząd
jest sceptyczny wobec pogłębionej
integracji, nie chce zacieśnienia relacji z Unią odnośnie polityki migracyjnej, socjalnej czy podatkowej.
Oczywiście, że to napięcie ma miejsce. Jak rozmawiamy o pracownikach delegowanych czy o polityce klimatycznej,
to różnica zdań jest widoczna. Trudno powiedzieć, że kraj tak duży jak Polska nie
ma własnych interesów. Oczywiście, że
ma! Trudno zaakceptować punkt widzenia naszych potężnych partnerów, sąsiadów, którzy mając inne doświadczenia
i inny potencjał gospodarczy, stanowczo
formułują swoje interesy wobec nas. Ich
perspektywa nie zwalnia nas z tego,
abyśmy my nie dbali o nasz interes. Nie
możemy być wyłącznie dostarczycielem
wykwalifikowanej, ale taniej siły roboczej.
Musimy walczyć o to, aby Polska była
partnerem w tym europejskim układzie.
Ta walka będzie oznaczała dążenie do
tego, aby firmy spedycyjne miały inne warunki od tych, które chcą nam podyktować Francuzi. Będziemy się dobijać
o to, aby nasi producenci żywności mieli takie same warunki jak producenci
w innych krajach Unii Europejskiej.
Tych spornych obszarów jest bardzo
wiele. Nie przez przypadek na wiosnę
tego roku przywódcy grupy wyszehradzkiej zaczęli mówić o tym, że wewnątrz Unii obowiązują różne standardy, jeśli chodzi o produkty żywnościowe.
W wielu sprawach widać te różnice i musimy twardo artykułować swój interes.
Trudno sobie wyobrazić odejście Polski
od węgla na przestrzeni najbliższych
trzydziestu lat w sytuacji, gdy węgiel to
dzisiaj podstawa funkcjonowania naszej
energetyki. Każdy, kto racjonalnie rozumuje, musi zakładać, że procesowi odchodzenia od węgla muszą towarzyszyć

jakieś rekompensaty albo dłuższy horyzont czasowy. Powinniśmy być świadomi, że nie jesteśmy w stanie w tym samym
czasie odejść od węgla i zbudować nowoczesnej energetyki jądrowej. Nie jesteśmy w stanie błyskawicznie zastąpić
80% energii wytwarzanej z węgla. We
wszystkich tych obszarach jest wiele interesów, których musimy pilnować i to
nie powinno nikogo dziwić. Natomiast
na końcu zawsze i tak jest kompromis,
który zakłada, że wszyscy ci, którzy siedzą przy stole, biorą udział w podejmowaniu decyzji, będą je później honorowali. Z drugiej strony dzisiaj pojawiają się
postulaty, które, moim zdaniem, mają niewielkie szanse na realizację. Bo jeżeli
większość krajów członkowskich nie
jest w stanie wydać 2% PKB na armię, to
jak Unia ma zbudować własne siły zbrojne? Żeby je zbudować, trzeba by wydawać 3-4% PKB, bo tylko wtedy osiągniemy poziom wydatków, który da
szanse na to, aby temu ogromnemu obszarowi, tej ogromnej masie ludzi zapewnić bezpieczeństwo. Jednym słowem bardzo łatwo jest zbudować pewien
dezyderat, a jednocześnie bardzo trudno
go potem realizować. Bardzo łatwo jest
powiedzieć, że odchodzimy od węgla, bo
truje, ale równocześnie trudno uzyskać
pieniądze, które pozwoliłyby nam odejść
od tego węgla. Bo Zachód budował
energetykę jądrową wtedy, kiedy u nas
był komunizm. A komunizm to nie polski wynalazek. To zgoda naszych partnerów, sojuszników, spowodowała, że byliśmy w tym miejscu, z nie innym.
A czy w Krynicy pojawią się
głosy idące wbrew polskiemu rządowi, na przykład o Europie silnie
sfederalizowanej albo wybrzmi
głos przeciwników węgla? Czy
w Krynicy dominuje bardziej głos

polskiego rządu, czy pojawi się też
inna wizja Europy?
Do Krynicy przyjmują zaproszenie zarówno ci, którzy dzisiaj sprawują władzę,
jak i ci, którzy są w opozycji. My dążymy do tego, aby wszystkim naszym gościom stworzyć równe warunki do merytorycznej debaty. To że ci, którzy przyjeżdżają, mają różne poglądy w sprawie
transportu, węgla, powietrza, armii,
żywności i wielu innych kwestii, jest dla
mnie oczywiste. To, że nasi partnerzy się
różnią, jest dla mnie oczywiste. Jesteśmy
w takim towarzystwie, w którym każdy
walczy o swój interes. Nie możemy udawać, że jako kraj średniej wielkości, takich interesów nie mamy albo że jesteśmy
w stanie w tym samym czasie podołać
bardzo różnym wymaganiom formułowanym przez naszych partnerów. To
niemożliwe. Nie budujemy gospodarki
wolnorynkowej od 100 lat. Budujemy ją
dopiero od niespełna trzydziestu.
Wiele kontrowersji i rozgłosu
towarzyszy wyborowi na Forum
Człowieka Roku. Przykładowo
przyznanie nagrody Victorowi Orbanowi niektórzy komentatorzy
uznali za dyskusyjne. Kto będzie
w tym roku dokonywał wyboru?
Czy są faworyci?
Procedura wyboru i nominacji jest
taka, że przez cały lipiec członkowie Rady
Programowej mogą zgłaszać swoje propozycje. W tej chwili jest w niej 45 osób
o bardzo zróżnicowanych poglądach, reprezentujących różne środowiska gospodarcze, polityczne i kulturalne. Rada
wskazuje osoby, które będą nominowane. W sierpniu trwa głosowanie. Wszystkie zgłoszone propozycje będą później
weryfikowane przez Radę i dopiero na
początku wrześniu, w dniu otwarcia
konferencji, rada podejmie ostateczną
uchwałę, kto otrzyma wyróżnienie. A to,
że ostatnio o „Człowieku Roku Forum
Ekonomicznego” dużo się mówiło, brało się pewnie z tego, że nagrody, które
przyznaliśmy dwa czy trzy lata temu odzwierciedlały proces, który obserwowaliśmy w polityce środkowo-europejskiej.
Po okresie lat 90., kiedy polityczne wahadło wychyliło się wyraźnie na lewo,
w latach 2014-2015 zaczęło się wychylać na prawo. To widać gołym okiem
w Słowacji, Polsce, Rumunii, na Węgrzech
czy na Litwie. Dla tych, którzy obserwują
ten region Europy, te zmiany nie są
żadnym zaskoczeniem. Zawsze kiedy
następuje przewartościowanie, również
w Krynicy pojawiają się pewne symbole zmian i stąd nasze wyróżnienia były
żywo komentowane.
I
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Ratujmy Mazury, czyli czy
czeka nas „druga Rospuda“
Opracowała Anna Brzeska

Krystyna Szynkowska
Naczelnik Wydziału Dokumentacji olsztyńskiego oddziału GDDKiA:
Spotkania
z mieszkańcami
w sprawie przebiegu nowej trasy S16 organizowaliśmy już
od 2009 r., więc
to wszystko nie
dzieje się od
wczoraj. Pomysł
budowy nowej drogi w korytarzu nr
16 to inicjatywa lokalnych samorządów,
potwierdzająca potrzebę poprawy sytuacji
komunikacyjnej regionu. Od 2007 r.
działa nawet stowarzyszenie „Szesnastka“,
lobbujące za realizacją inwestycji.
Obecnie istniejąca droga nr 16, szczególnie na odcinku Olsztyn-MrągowoOrzysz-Ełk, stanowi komunikacyjny
„kręgosłup“ Mazur. I tę funkcję pełniła
od lat, zbierając ruch z całego województwa, łącząc powyższe miejscowości
- oraz wiele innych, które powstały
wzdłuż drogi. W związku z tym ruch na
niej ciągle rośnie, stając się coraz bardziej
uciążliwy dla mieszkańców i kierowców.
Niestety, nie da się już tej drogi zmodernizować, zaś droga w innym korytarzu
nie będzie „zbierała“ tego ruchu. Ta potrzeba istnieje właśnie tu, w istniejącym już
korytarzu numer 16, nigdzie indziej.
Nie jest też możliwa efektywna modernizacja obecnie istniejącej „szesnastki“. Jest ona bardzo wąska i kręta, miejscami ma tylko 5 m szerokości. Ponieważ
ruch od lat narasta, wielu kierowców
musi wyprzedzać inne pojazdy, często też
jechać w kolumnie, mając niewielką
swobodę ruchu. Co więcej, droga obrosła w zabudowę mieszkaniową. Ci mieszkańcy, którzy dojeżdżają do swoich nieruchomości, skręcając z „szesnastki“
w lewo, dodatkowo blokują ruch.
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Wzdłuż drogi rośnie też mnóstwo
drzew. W związku z ich wycinką też oczywiście są protesty. Tymczasem te drzewa
są stare, zagrażają bezpieczeństwu, czasem zwyczajnie się przewracają. W czasie burzy na jezdnię spadają konary.
Mamy też kilka obiektów kolejowych, wiaduktów nad drogą, gdzie zbyt
mała jest skrajnia dla pojazdów, tj. odległość od powierzchni jezdni do spodu
konstrukcji wiaduktu. Dla dróg krajowych powinna ona wynosić co najmniej
4,7 m, natomiast miejscami nie ma nawet 3,5. „Szesnastką“ nie mogą zatem jeździć samochody ciężarowe. Te przemieszczają się więc głównie drogą krajową nr 58, przebiegającą przez Puszczę
Piską, w tym przez obszar Natura 2000.
Niezadowolenie mieszkańców miejscowości Zgon czy Stare Kiełbonki nie dociera już jednak do osób mieszkających
w pobliżu drogi nr 16, protestujących
przeciw nowej inwestycji.
Wiemy, że ci ostatni chcą, by tę drogę zbudować gdzie indziej, ponieważ
nowa droga, w ich ocenie, doprowadzi do
zniszczenia najcenniejszego regionu. Jednak Mazury rozciągają się w kierunku północ-południe w pasie o szerokości ok. 100
km, natomiast pas drogowy drogi S-16 będzie miał szerokość od 40 do 100 m, zależnie od konieczności budowy dróg dojazdowych. Od 2007 roku przebadaliśmy
korytarz niespotykanej skali, bo o szerokości aż 20 km, to jest po 10 km od osi
istniejącej drogi – i to na długości 80 km.
Takiej analizy dotychczas nie dokonał nikt
w Polsce. Teren jest wyjątkowo trudny, ale
staramy się zachować wszelkie możliwe
środki zapobiegawcze, by jak najmniej
wpłynąć na przyrodę. Jednak pewne decyzje co do tej trasy już dawno zapadły.
Dzięki działaniom samorządów i Mini-

sterstwa Infrastruktury, PE w 2013 r. wydał rozporządzenie zaliczające drogę krajową nr 16 do sieci TEN-T, tj. kompleksowej sieci transportowej w UE. Tym samym zobligował polski rząd do dostosowania parametrów DK16 do klasy drogi
ekspresowej. W 2015 r. Rada Ministrów
wydała Rozporządzenie o wpisaniu drogi
nr 16 na odcinku Olsztyn-MrągowoOrzysz-Ełk na listę dróg ekspresowych.
Obecnie GDDKiA realizuje więc zapisy
prawa. Parametry techniczne drogi tej klasy są ściśle określone w Rozporządzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
Znalezienie wariantu przebiegu drogi o wysokich parametrach technicznych
od Mrągowa do Ełku jest bardzo trudne. Z aż 41 analizowanych od 2007 r.
wariantów – były to wyłącznie analizy dokonane ze względu na środowisko – zostały trzy. W tej chwili GDDKiA jest na
etapie prac, których celem jest wyłonienie najlepszego wariantu.
Żaden z nich nie podoba się jednak
ekologom – tak jak nie podobał się żaden
z 41 poprzednich. Ale kiedyś musimy te
prace zakończyć. Jako zarządca drogi stoimy na stanowisku, że cały teren tego
20-kilometrowego korytarza został bardzo szczegółowo zinwentaryzowany
przez kompetentne osoby, zajmujące się
oceną oddziaływania inwestycji na środowisko. Byli to specjaliści od dużych
zwierząt, ptaków, płazów czy ryb. Budowa drogi S-16 jest więc szansą na rozwiązanie problemów komunikacyjnych
regionu. Nie bez znaczenia jest też to, że
skoro jesteśmy w UE i mamy drogę nr 16
w sieci TEN-T, UE będzie zapewne
skłonna dofinansować jej budowę.
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„Apelujemy o wstrzymanie prac nad projektem drogi ekspresowej S16 przez Krainę Wielkich Jezior Mazurskich na odcinku Mrągowo – Ełk“ – taką petycję wystosował
Greenpeace do ministrów infrastruktury i środowiska. Według protestujących planowana przez rząd olbrzymia inwestycja, służąca powstaniu tranzytu przez Mazury, oznacza zniszczenie siedlisk licznych gatunków roślin i zwierząt. Twierdzą, że zagrożone są m.in. największa ostoja żółwia błotnego w północnej Polsce, jezioro Łuknajno – rezerwat biosfery UNESCO, czy rezerwat przyrody Jeziorko koło Drozdowa.
Inwestycja zakłada także budowę gigantycznej estakady na Jeziorze Tałty (jej pylony mają mieć wysokość 150 m).
Czy na Mazurach powinna powstać nowa droga?

Krzysztof Cibor
Greenpeace Polska:

O tej inwestycji mówi się
od dawna. Jednak to obecny
rząd uznał za jedno ze swoich
priorytetowych
zadań, aby tę
drogę w takim standardzie wybudować.
Na początku chcę zaznaczyć, że
mieszkańcy Mazur, którzy protestują
przeciwko drodze ekspresowej, również są zdania, że region Wielkich Jezior
nie powinien zostać bez dróg.
Często zarzuca się ekologom, że
„dla nich ważniejsze są żabki niż ludzie“.
A to wcale nie tak. Spójrzmy na przypadek Doliny Rospudy. Nie chodziło przecież o to, by nie powstała obwodnica
Augustowa, ale by przeprowadzić ją
w sposób nieszkodliwy dla wyjątkowej
przyrody tamtego regionu. I okazało się,
że to jest możliwe. Tu jest w pewnym sensie podobnie. Mieszkańcom nie podoba
się pomysł – i w tym ich wspieramy – by
trasa stała się drogą ekspresową, międzynarodową, która służyć ma nie tyle lokalnej komunikacji, lecz być częścią korytarza transportowego łączącego kraje
nadbałtyckie oraz Rosję i Białoruś z Europą Zachodnią. Chodzi zatem o skalę inwestycji. Według szacunków mowa jest

tu bowiem o ponad 20 tys. pojazdów na
dobę. Znaczną część tego ruchu stanowić
będą duże samochody ciężarowe. To
wszystko wiąże się z interwencjami szkodliwymi dla przyrody Wielkich Jezior
Mazurskich i krajobrazu regionu, a więc
również jego walorów turystycznych.
W związku z tymi planami zwróciła
się do nas grupa osób, które mieszkają
i pracują na Mazurach. Dla nich ważna
jest przyroda, ale również kwestie społeczne. Ci ludzie nie chcą żyć za barykadą
z ekranów dźwiękochłonnych, ale
w miejscu, które jest cudem natury,
gdzie ludzie chcą przyjeżdżać właśnie ze
względu na jego urok.
Tymczasem budowa S16 to jest jedna z tych wielkich inwestycji planowanych przez rząd, gdzie kwestia ochrony
przyrody i dobrostan lokalnych mieszkańców schodzi na dalszy plan lub wręcz
zupełnie przestaje się liczyć. To nie powinno mieć miejsca w kraju, będącym
częścią UE, w którym wciąż istnieje dzika przyroda warta ocalenia. I jesteśmy
przekonani, że można przeprowadzić
drogę w sposób, który nie ingeruje tak
bardzo w przyrodę.
Teraz mówi się o trzech wariantach
trasy przez Mazury. Niestety, żaden z nich
nie jest neutralny dla środowiska, krajobrazu i funkcjonowania lokalnej spo-

łeczności. Mieszkańcy są tego samego
zdania. Tym bardziej nie chcą czekać na
moment, w którym pozostanie im stawać
przeciwko buldożerom i maszynom wylewającym asfalt. Tymczasem słyszeliśmy
już głosy polityków partii rządzącej. Zapowiadają, że żadne protesty nie powstrzymają ich przed budową drogi
S16.
Argumenty rządzących zawsze są
w takich przypadkach takie same, bez
względu na opcję polityczną – twierdzą,
że robią wszystko dla dobra mieszkańców
i rozwoju regionu. Tymczasem trzeba by
się zastanowić, na czym polegać miałby
ten rozwój. Przecież droga nie sprawi nagle, że powstanie tu druga Dolina Krzemowa. Rozmawialiśmy z mieszkańcami
Doliny Biebrzy, gdzie również ma przebiegać trasa. Mówią: my tu żyjemy z obsługi specjalistycznego ruchu turystycznego, związanego z obserwowaniem
ptaków, z obsługi przyrodników i naukowców, przyjeżdżających z całej Europy, by robić tu badania. Taką ścieżkę życia wybraliśmy. Czy mamy się teraz
przekwalifikować na obsługę stacji benzynowych? To oczywiście ważna praca,
ale tego typu zmiany nie oznaczają podwyższenia jakości życia lokalnych mieszkańców. Droga ekspresowa to nie jest
sposób na rozwój Mazur.

SIERPIEŃ 2019 55

WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI

Chińska technologia
w walce z suszą

Zmieniający się klimat Polski co roku serwuje wyjątkowo upalne i suche
lato. Skutkuje to suszami i stepowieniem dużych obszarów Polski. Można
temu było zaradzić i minimalizować straty spowodowane zmianami klimatycznymi, jednak gospodarka wodna jako część polityki państwa została
zaniedbana i zapomniana.
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Błażej Sadowski
ynek niestety wbrew temu,
czego pragnęliby zwolennicy
neoliberalnej polityki naszego
państwa, nie rozwiązuje problemów z małą retencją, a wręcz stwarza
nowe zagrożenia związane z betonowaniem przez prywatnych inwestorów coraz większych połaci kraju.
Problemy z wodą w Polsce jednak są
relatywnie niewielkie i łatwo rozwiązywalne w porównaniu do innych części naszej planety. Wiele państw, stojących
przed problemem braku wody musi na
bieżąco wymyślać działające rozwiązania.
Jednym z takich projektów związanych
z zaopatrzeniem w wodę była „wielka
sztuczna rzeka” budowana przez nieżyjącego już przywódcę Libii Muamara Kadafiego. Jest to sieć rurociągów transportująca wodę z ponad 1,3 tys. studni na
Saharze do libijskich miast. Wykończenie
tej gigantycznej inwestycji dostarczającej
dziennie 6,5 mln m sześc. wody mieszkańcom nadmorskich metropolii niestety zostało zatrzymane w związku z wybuchem konfliktu zbrojnego.
Jednym z tych krajów, które stoją
przed poważnym wyzwaniem związanym
z brakiem wody, są Chiny. Państwo
Środka potrzebuje więcej wody i podchodzi do rozwiązania problemu z typową dla nich innowacyjnością i rozmachem. Budują sieć urządzeń emitujących cząstki pozwalające na tworzenie się
rozległych chmur, na powierzchni trzy
razy większej niż powierzchnia Polski.
Chiny testują najnowsze technologie
opracowane przez rodzimy przemysł
obronny, aby opracować potężny, a jednocześnie tani system pozwalający na modyfikacje klimatu. System ten ma zwiększyć opady deszczu na terenie płaskowyżu
tybetańskiego nawet o 10 mld m sześć.
wody, co przekłada się na około 7% całkowitego zużycia słodkiej wody w Chinach. System będzie obejmował dziesiątki
tysięcy komór emitujących, które będą zainstalowane na zboczach Himalajów
otaczających rejon tybetu. Będą one
sprowadzać opady deszczu na obszar
1,6 mln km kw. i będzie to największy
tego typu projekt na świecie.
System składa się z komór, w których
spala się paliwo stale emitujące cząsteczki jodku srebra, środka o strukturze
krystalicznej służącego do zasiewania
chmur. Komory zostają zainstalowane na
stromych grzbietach gór zwróconych
w stronę wilgotnego monsunu z południowej Azji. Gdy wiatr niosący wilgotne powietrze uderza w grzbiety górskie,
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wciąga on cząsteczki jodku srebra, które powodują tworzenie się chmur i powstawanie opadów. System ten jest rozwijany przez państwową korporację China Aerospace Science and Technology.
Jest to duża firma zajmująca się produkcją dla chińskiego programu kosmicznego. Jest ona zaangażowana
w różne ambitne projekty takie jak eksploracja księżyca czy budowa chińskiej
stacji kosmicznej. Naukowcy zaangażowani w projekty eksploracji kosmosu zaprojektowali komory spalania, wykorzystując najnowocześniejszą technologię zaczerpniętą z budowy silnika rakietowego. Pozwala ona na bezpieczne
i wydajne spalanie paliwa stałego o dużej gęstości w środowisku o ograniczonej zawartości tlenu. Jest to ważne, gdyż
urządzenia zostaną umieszczone na wysokości ponad 5000 m n.p.m.
Sam pomysł nie jest całkiem nowy,
wiele krajów prowadziło już testy takich
systemów. Między innymi Stany Zjednoczone. Jednak to Chiny jako pierwsze
starają się wykorzystać te technologie na
wielką skalę.
Chiński system będzie całkowicie
skomputeryzowany i będzie działał
w oparciu o dane zbierane w czasie rzeczywistym przez 30 satelitów pogodowych monitorujących wiatry monsunowe nad oceanem indyjskim. W całym systemie mają być wykorzystane także inne
wspierające środki zasiewania chmur
takie jak drony, samoloty czy nawet artyleria. Wszystko ma to prowadzić do
maksymalizacji efektu pogodowego całej instalacji.
Tybet, gdzie zaplanowano działanie
systemu, nazywany jest często azjatycką
wieżą ciśnień. Na tym terenie występują wielkie podziemne rezerwuary wody
pitnej, jak też lodowce górskie. Tutaj znajdują się źródła największych rzek kontynentu takich jak Rzeka Żółta, Jangcy,
Mekong czy Brahmaputra. Rzeki te
przepływają nie tylko przez Chiny, a także przez Indie, Nepal, Laos i kilka innych
krajów, zaopatrując w wodę pitna prawie
połowę ludności świata.
Z powodów niedoboru wody na
całym kontynencie, płaskowyż tybetański postrzegany jest także jako potencjalne
źródło konfliktów, w walce o zapewnienie kontroli nad zasobami wody pitnej.
Pomimo wielkich ilości mas wilgotnego powietrza przemieszczającego się
każdego dnia nad płaskowyżem tybetańskim, jest to jedno z najbardziej suchych miejsc na ziemi. Na większości jego
obszaru opady wynoszą mniej niż 100 mm
rocznie, co pozwala na zakwalifikowanie

tego obszaru jako pustyni. Jodek srebra
powstający w komorach spalania ma zapewnić niezbędne cząstki, by nastąpiła
kondensacja chmur i związane z tym opady nad płaskowyżem. Jak pokazały chińskie badania, pojedyncza komora może
stworzyć pas grubych chmur rozciągający się nawet na 5 km. Technologia ta początkowo była opracowana na potrzeby
chińskiej armii w ramach projektu modyfikacji pogody. Warto wspomnieć, że
również Rosja czy USA badały możliwości
sterowania pogodą i wywoływania klęsk
żywiołowych na terenie przeciwnika
w razie konfliktu. Jednak władze chińskie
już ponad 10 lat temu postanowiły wykorzystać te badania w dziedzinach cywilnych.
Największym wyzwaniem dla twórców systemu było stworzenie urządzeń
spalających, które działałyby w ekstremalnych wysokogórskich trudnodostępnych warunkach bez udziału człowieka. Po kilku latach badań i ulepszania urządzeń udało się stworzyć takie,
które są w stanie działać latami bez zabiegów konserwacyjnych. Spalają one paliwo w czysty sposób i mogą znaleźć zastosowanie w rejonach chronionych,
a cała elektronika jest zasilana z paneli fotowoltaicznych, które mogą być sterowane nawet za pośrednictwem aplikacji
telefonicznych z urządzeń oddalonych tysiące kilometrów od nich samych. Komory spalania czy raczej emitery jodku
srebra mają poważną przewagę nad innymi metodami zasiewania chmur takimi jak samoloty drony czy artyleria. Nie
wymuszają one wyznaczania strefy zakazu
lotów, co wiązałoby się z utrudnieniami
dla światowej żeglugi powietrznej. Są też
relatywnie tanie. Jedna jednostka kosztuje około 50 tys. juanów (około 25 tys.
zł ) i może być jeszcze tańsza w masowej
produkcji.
Jednak system nie jest pozbawiony
wad. Jedną z nich jest uzależnienie całego systemu od występowania wiatru
i jego kierunku. Dokładna skala i data
uruchomienia systemu nie zostały jeszcze
podane i czekają na zatwierdzenie przez
chiński rząd. Jednak ma to nastąpić już
niebawem, gdyż, jak wykazują chińskie
badania klimatyczne, płaskowyż tybetański czeka poważna susza. Naturalne
opady nie uzupełniają strat wody wywołanych wzrostem globalnej temperatury.
Chińscy naukowcy jednak spierają się
czy tak daleko posunięta ingerencja w klimat nie spowoduje niedoborów wody
w innych rejonach Chin i wystąpienie
nieprzewidywalnych zmian klimatycznych.
I
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Zbyt dużo jest wymądrzania,
a mało słuchania ludzkich
oczekiwań.
Jakub Pietrzak rozmawia z rzecznikiem
Polskiego Stronnictwa Ludowego, Jakubem Stefaniakiem.

Zacznijmy do razu od Siódemki PSL. Co to takiego?
Siódemka PSL jest propozycją dla Polaków, ale też prośbą, żeby do naszej oferty dopisali swoje postulaty. My z tą Siódemką wyruszamy w trasę. Dzień po
podsumowaniu wyborów ruszyliśmy
w teren z propozycjami i są one pozytywnie odbierane. Na pewno kwestia
emerytury bez podatku to jest nasza propozycja, która od dłuższego czasu czeka
w Sejmie. Złożyliśmy taki projekt obywatelski, niestety Marszałek Kuchciński
wrzucił go do zamrażarki. Jeżeli PiS
obiecywał darmowe leki, ale tej obietnicy nie spełnił, to my chcielibyśmy ją zrealizować. Oprócz tego szczepienia dla
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dzieci, czyli program, który w perspektywie pozwoli na duże oszczędności dla
państwa. Łatwiej jest prowadzić profilaktykę, niż później reagować na chorobę, która się rozwija. Taką inwestycją jest
też inwestycja w zdrową, ekologiczną
żywność produkowaną w Polsce, w tym
tzw. slow food, czyli propozycja 0% VAT
na ekologiczne produkty regionalne.
Rząd chciał obniżać VAT na owoce cytrusowe, na szczęście po naszej reakcji się
z tego wycofali. No chyba, że PiS chciałby, żeby polscy producenci żywności za
chwilę sadzili u nas pomarańcze. Rozumiem, że klimat się zmienia, ale jeszcze
nie do tego stopnia. Zgłosiliśmy też postulat głosowania przez Internet. Jest to

otwarcie się na młodych ludzi, bo w obiegu politycznym nie ma zbyt wielu propozycji dla młodych. Na pewno 500 zł
dla studentów, czyli rozszerzenie programu 500+ na tych, którzy uczą się po
18 roku życia, jest bardzo dobrym pomysłem. Dołożyłbym do tego również
powrót do programu Wsparcie na Starcie, który wprowadził Władysław Kosiniak-Kamysz, a PiS zaniechał jego kontynuacji. Wie Pan o co chodzi z tym programem?
Nie mam pojęcia.
Polegał on na tym, że pracodawca,
który zatrudniał absolwenta szkoły wyższej, dostawał dofinansowanie z Urzędu
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Pracy w wysokości połowy składek,
żeby móc go zatrudnić na umowę o pracę, co jest dzisiaj niepopularne, bo w wielu miejscach pracodawcy, obcinając koszty, wybierają umowy śmieciowe.
W programie przeczytałem też
o podwyższeniu dofinansowania
przy zakładaniu własnej działalności z 20 do 50 tysięcy złotych.
Głównym założeniem jest wspieranie nowych inicjatyw. Chcielibyśmy zatrzymać mechanizm, który od kilku lat
jest widoczny w Polsce i polega na tym,
że przyjeżdżają do nas firmy np. amerykańskie, organizują konkurs, warsztaty,
łowią wśród naszych najlepszych studentów i absolwentów i proponują im
pracę u siebie, za granicą. Można to zestawić z bajkami, które opowiadał Mateusz Morawiecki, że Polska jest Doliną
Krzemową Europy. Chcielibyśmy, żeby
tak było, ale najpierw powinniśmy znaleźć sposób, żeby tych zdolnych ludzi zatrzymać w naszym kraju. Właściwym kierunkiem wydaje się równanie do góry,
czyli dawanie możliwości pracy i zarobków takich, jakie są na Zachodzie. To
jest najlepszy argument, mogący zatrzymać kapitał ludzki, z którego będzie
można później skorzystać. Oczywiście
tylko, jeśli będą rządzili normalni ludzie.
Żeby nie było jak z grafenem, który był
szansą zaprzepaszczoną przez obecny
rząd.
To może jeszcze odchodząc bezpośrednio od postulatów, bo ciekawi mnie, gdzie w takim razie
PSL chce łowić…
Wszędzie!
… bo mamy bardzo silną formację na prawicy w postaci Prawa
i Sprawiedliwości, mamy liberalne
centrum, mamy lewicę …
My staramy się tworzyć partię powszechną. Na którą zagłosowaliby ludzie
o poglądach konserwatywnych, ale także ci bardziej liberalni. Nie dlatego, że
w jakiś sposób stawiamy na sprawy
światopoglądowe, bo w PSL dyscypliny
w tych sprawach nie ma, ale dlatego, że
stawiamy na postulaty, które mają realny wpływ na życie w Polsce. Dzisiaj widzimy, że ludzie w pewnych grupach
oczekują i potrzebują pomocy, która nie
zawsze jest dawaniem żywej gotówki.
No tak, ale partią powszechną
chciała być też Platforma ze swoim konserwatywnym i liberalnym
skrzydłem, łowiła, gdzie się da,
a ostatecznie wyszło tak, że nie

była w stanie uszczęśliwić nikogo
i przegrała.
Ja nie wiem czy to wynika z tego, że
chciała być partią powszechną, czy z innych błędów, które wydarzyły się po drodze. Ja tylko przypomnę Panu, że PSL
było kiedyś partią powszechną – za Mikołajczyka. Więc da się!
PSL bywał też partią lewicową
i dzisiaj jakoś nie sięga się do tej
tradycji, jeszcze przedwojennej,
tylko stara się trzymać mocno na
prawicy.
Nie był partią lewicową, chociaż
tworzył razem z lewicą blok, który rządził Polską. To też zależy, co rozumiemy
przez postulaty lewicowe. Jeżeli mówimy o lewicowym światopoglądzie, który dzisiaj dominuje dyskusję, to tak jak
powiedziałem – w PSL nie ma dyscypliny, więc można pytać każdego z osobna
i każdy może mieć własne zdanie.
Marek Sawicki chyba nie jest
zachwycony postulatami progresywnymi.
I ma do tego prawo, ale ja mam prawo, żeby się z nim nie zgadzać, co czasami też robię.
I poszedłby Pan w Paradzie
Równości?
Myślę, że bym poszedł. Na tegorocznej jednak nie byłem dlatego, że miałem już umówione spotkania z ludźmi.
Natomiast proszę też nie uważać, że PSL
chciałby komukolwiek zakazywać paradowania. To jest partia, która może skupić w sobie ludzi o poglądach konserwatywnych i liberalnych światopoglądowo, ale z jedną zasadą: wszyscy powinniśmy uważać, że nie ma sensu zaglądać ludziom pod pierzynę.
Wie Pan, to hasło jednak często
wiąże się z tym, że niektóre kwestie
zostawiamy, nie chcemy się nimi
zajmować i wtedy mówimy „niech
ludzie sobie robią w domu, co
chcą, nas to nie interesuje”. Pewne
kwestie chyba jednak wypadałoby
uregulować. Na przykład związki
partnerskie, pod którymi na dobrą
sprawę mogłyby podpisać się
wszystkie formacje.
To jest absolutnie coś, co powinno
zostać uregulowane, tylko po pierwsze
dzisiaj się nie da tego zrobić, ponieważ
rządzi Prawo i Sprawiedliwość, które
nigdy nie zgodzi się na to, żeby procedować jakąkolwiek ustawę o związkach partnerskich. Po drugie, rozbuchano wokół tej ustawy dziwną otocz-

kę, mówiącą, że otwiera ona furtkę do
największego zła. Ja tego nie rozumiem. My od dawna mówimy, że należy uregulować kwestię związków partnerskich nawet z czysto logistyczno-technicznych względów. To jest coś, co dotyczy przecież również osób heteroseksualnych, które żyją w związkach partnerskich z różnych względów i to ich wybór. Jeżeli taka ustawa będzie w przyszłym Sejmie, to ja będę głosował za, bo
nie widzę tu żadnego strasznego zagrożenia. Dyscypliny jednak nie ma, nikomu nie mogę narzucić swojego zdania,
mogę jedynie przekonywać.
Jeszcze zanim wrócimy do postulatów gospodarczych. Zaczął
Pan od przedstawienia swojej partii, jakby miało to być połączenie
Biedronia z Kukizem. Zaczynacie
teraz jeździć po kraju i rozmawiać z Polakami, robić Burze Mózgów, na których stworzy się nowy
program. Z drugiej strony podnosicie kukizowe postulaty o demokracji bezpośredniej, referendach,
głosowaniu przez Internet…
Część tych postulatów jest powtarzanych przez różne formacje. Nie wiem
czy pamięta Pan jak w 2018 r. prezentowaliśmy program Rzeczpospolita
Samorządowa? Jednym z pierwszych
jego punktów jest przekształcenie Senatu w Izbę Samorządową. 4 czerwca taką
deklarację podpisali samorządowcy
w czasie uroczystości w Gdańsku. Są więc
wspólne mianowniki różnych środowisk politycznych i gdybyśmy przejrzeli programy polskich formacji, to wiele
punktów by się pokrywało. Nasz program dotyczący odblokowania ustawy
o zielonej energii, to jeden z postulatów,
który podnosił Robert Biedroń. Cieszy
mnie, że różne środowiska polityczne
chcą iść w tym samym kierunku i budować mocny filar w postaci zielonej energii. PiS niestety tę ustawę zdusił, a teraz
dusi nas rosyjskim węglem sprowadzanym z Donbasu.
Chodziło mi raczej o to, że każda partia ma swoje znaki rozpoznawcze. Wiosna kojarzy się z Burzą Mózgów, zamykaniem kopalń
i prawami mniejszości, Kukiz z JOWami i demokracją bezpośrednią,
Prawo i Sprawiedliwość z programem 500+. Z czym kojarzyć miałby się PSL? Państwa program faktycznie jest pisany jak dla partii powszechnej, ale wypadałoby mieć
postulaty, z którymi będziecie kojarzeni, które mogą przyciągnąć
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wyborców i pociągnąć kampanię.
Co miałoby być takim hasłem?
Chciałbym, żeby PSL kojarzył się
z prawdziwą dobrą zmianą, bo ta dobra
zmiana obiecywana przez rządzących
wcale nie jest dobra. Część postulatów PiS
jest do utrzymania i takie programy jak
500+ chcielibyśmy rozbudowywać, ale
odstawić od tego to całe wariactwo polityczne, które dzisiaj towarzyszy rządzącym. Szkoda, że PiS próbuje wmówić Polakom, że wszystko zaczęło się
w 2015 r. Tak nie było. Na arenie socjalnej warto przypomnieć o tzw. kosiniakowym, czyli tysiącu złotych przez rok
dla każdej matki, która nie ma prawa do
pobierania świadczeń.
Dzisiaj miałoby się to sumować
z 500+ i być 1500+ dla matki?
Tak, dlatego, że to świadczenie wypłacane przez rok, jednak dzisiaj program
można by było przedłużyć o kolejne sześć
miesięcy. Polityka prowadzona przez
PSL różni się tym, że dostrzega trudniejsze i łatwiejsze etapy w życiu człowieka. Można działać jak PiS, czyli cały
nacisk położyć na jeden program socjalny, ale można też rozłożyć pomoc na cięższe momenty w życiu obywateli. To jednak oczywiście nie przynosi takiego
efektu medialnego. Myślę jednak, że
wiele osób doceniłoby pomoc w najtrudniejszych momentach ich życia.
Tylko dużo trudniej ją sprzedać.
To prawda, ale przynajmniej podchodzimy do tego szczerze i w takiej rozmowie jak dzisiaj można to wyjaśnić. Pytanie jak wiele osób zada sobie trud, żeby
to przeczytać i przeanalizować. Ufam jednak, że jest wiele takich osób.
Dobrze być optymistą. Chciałbym wrócić do tego 500+ dla studentów, czy szerzej – osób uczących
się powyżej 18 roku życia…
Tak, chodzi o studentów, ale również
osoby uczące się w szkołach zawodowych, policealnych. Trzeba im zaoferować taką pomoc, ponieważ często są to
osoby, które pracują i studiują, bo muszą
się utrzymać same. Do większych miast
przyjeżdżają nierzadko z mniejszych
miejscowości, często są to osoby z rodzin
wielodzietnych, więc muszą pracować
i uczyć się jednocześnie, co bywa trudne.
Ja uważam, że to akurat bardzo
dobry pomysł, ale chciałem o to zapytać w kontekście rozpoczynającej się powoli w Polsce dyskusji
o Bezwarunkowym Dochodzie
Podstawowym, który miałby być
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świadczeniem obejmującym wszystkich obywateli. Mówiło się, że program 500+ mógłby być do tego
pierwszym krokiem, Państwo teraz
proponujecie 500+ dla uczących
się dorosłych. PSL nie myśli może
od BDP? To byłoby coś.
Pytanie zasadnicze brzmi: kiedy?
Ciekawe jest też to, kto teraz wrzucił taki
wątek do dyskusji. Pamięta Pan?
Nie licząc Ryszarda Kalisza,
zapewne Partia Razem.
Nie wiem, na ile nie było to prześciganie się na propozycje w ramach jednej
z kampanii wyborczych. Nie wiem czy
nie lepiej byłoby jednak obniżyć podatki, a takiego świadczenia nie dawać powszechnie. To jest trudna decyzja, ale osobiście chyba wolałbym iść w stronę obniżenia podatków. Partia Razem mówiła o tym, żeby podatki były w wysokości 75%.
Najwyższy próg, żebyśmy też
byli uczciwi.
Wiem, ale to jest tak, że z jednej strony dajemy świadczenia, a z drugiej płacimy gigantyczne podatki. Skandynawowie tak mają, ale mam wątpliwości,

kowo bogate osoby, które przeniosły się na wieś. Jaki PSL ma
program dla tych ubogich wsi nierolniczych, których w Polsce dziwnym sposobem w ogóle się nie zauważa?
Zanim odpowiem na to pytanie, to
mam jeszcze kilka innych spostrzeżeń.
PSL jest kojarzony z wsią przez historię,
bo wywodzi się z ruchu ludowego, ale
dzisiaj ta wieś nie jest nawet taka, jak
w latach 90., pomijając już kwestie tego,
co było 100 lat temu. Etap partii klasowej
PSL ma już dawno za sobą. W 1946 r. już
mieliśmy go za sobą, bo wtedy Mikołajczyk wygrał wybory, które następnie sfałszowali komuniści. Mieszkańcy miast i inteligencja wybrali jednak wtedy PSL jako
partię powszechną. Jeżeli natomiast chodzi o kwestię wsi, to ważnym punktem jest
spełnienie obietnic, które nie zostały
przez PiS zrealizowane. Nie będziemy opowiadać bajek, że rolnikom, którzy faktycznie zajmują się produkcją żywności, będziemy podwajać unijne dopłaty, bo tego
się nie da zrobić.
Znowu mówi Pan o rolnikach,
a mnie ciekawią mieszkańcy wsi
nierolniczych i małych, kurczących się miasteczek.

Nie dzielimy ludzi na tych, którzy mieszkają na wsi,
i tych, którzy mieszkają w miastach

czy to dla nas dobra droga. Dzisiaj oczekiwanie społeczne jest chyba o wiele
większe, jeżeli chodzi o obniżanie podatków, niż takie świadczenie powszechne, ponieważ to też w pewnym
sensie aktywizuje i daje bodziec, żeby
działać, pracować i się rozwijać. Państwo
natomiast powinno spełniać rolę opiekuna tych, którzy sobie nie radzą. Nie
dlatego, że im się nie chce, ale dlatego że
mają w życiu różne zdarzenia losowe.
PSL nierozłącznie kojarzy się
z wsią, jednak cały czas tylko
z wsią rolniczą. Nie zauważamy
w Polsce, że mamy trzy rodzaje wsi:
taką, gdzie ludzie pracują w gospodarstwach, wieś osieroconą po
PGR-ach, w której nie ma ani co robić, ani gdzie pracować, i wieś, powiedzmy, dworkową, czyli stosun-

Założenie PSL Kosiniaka-Kamysza
ma być takie, że nie dzielimy ludzi na
tych, którzy mieszkają na wsi, i tych, którzy mieszkają w miastach, tylko staramy
się wyjść z szeroką ofertą do wyborców
mieszczących się w ramach chadecji.
Nasz program ma jednak też walory uniwersalne i mogą z niego skorzystać
mieszkańcy miast i wsi. I to ma być kluczem. Ja nie wiem, z czego wynika ten
podział na mieszkańców miast i wsi.
Czym ich życie się różni? Zapewne tym,
że na wsi jest czystsze powietrze i większe domy, bo w mieście ludzie często
mieszkają w blokach.
Różnica chyba jest jednak w dostępie do szans. Dostępie do edukacji, kultury, pracy. Jest tu chyba
jednak spora różnica między miastem a wsią.
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Nie sądzę, żeby dzisiaj nadal tak
było. To nie jest tak, że wieś jest totalnym
zaściankiem. Ludzie świetnie się organizują w małych społecznościach lokalnych
i są w stanie się przemieszczać. W prawie
każdym domu jest dzisiaj przynajmniej jeden samochód, więc ludzie nie są odcięci
od świata. Wykluczenie społeczne może
mieć miejsce tak na Mokotowie w Warszawie, jak i w małej wiosce, więc to nie
jest kwestia tego, gdzie kto mieszka.
Chyba jednak jest trudniej
w małych miastach i wsiach, ale…
Ale w jakim sensie?
No w takim, że nie wystarczy
przejść się trzy ulice dalej, żeby
pójść do kina, na koncert, kawę, cokolwiek, tylko trzeba wsiąść w samochód albo PKS, którego często
już nie ma i pojechać do miasta.
Paradoksem odnośnie transportu jest
to, że ludzie coraz rzadziej go oczekują.
Wygodniej im jest nawet w cztery młode osoby wsiąść w jeden samochód i pojechać na ten koncert do miasta. Wiem,
bo rozmawiam z ludźmi, którzy tak
właśnie funkcjonują. Mówią, że żadna
ustawa o PKS-ach nie jest im potrzebna.
Chodzi oczywiście o ludzi młodych, bo
starsi pewnie mają trochę inne potrzeby.
Oczywiście trudniej jest pojechać do filharmonii ze wsi, ale to też nie są już takie problemy, jak 30 lat temu. Proszę pamiętać, że w niedużych miejscowościach
też organizowane są wydarzenia. Ostatnio byłem w Nadarzynie, gdzie zorganizowano spotkanie z Bujakiem, Janasem
i prof. Strzemboszem. Cała sala ludzi
i wspaniała lekcja historii. To nie był kłopot, żeby ci panowie tam przyjechali i nie
było problemu, żeby zachęcić ludzi do
przyjścia.

z Górowa, żeby dać jej jakąś nadzieję, bazując na programie PSL?
Zadałbym jej pytanie, czego ode
mnie oczekuje. Mam wrażenie, że od jakiegoś czasu w polityce zbyt dużo jest wymądrzania się, a mało słuchania ludzkich
oczekiwań. Chcemy budować swój program razem z wyborcami, więc to byłoby podstawowe pytanie. Jeżeli za wszelką cenę chciałaby wyjechać do Warszawy, to na pewno bym jej tego nie utrudniał i zastanowił się jak ułatwić jej start.
Dlatego też proponujemy program 500+
dla studenta czy Wsparcie na Starcie. Jeżeli natomiast będzie musiała wyjechać,
bo nie widzi dla siebie perspektyw, to jest
to zupełnie inna rozmowa. Również
dlatego proponujemy wprowadzenie
większej roli samorządowców na tle
władzy centralnej. Taki program wsparcia ludzi na miejscu powinien powstać
z udziałem samorządowców, kiedy już
Senat stanie się Izbą Samorządową. Rolą
władzy centralnej powinno być wygenerowanie środków na wsparcie inicjatyw wychodzących od samorządowców.
Młodych ludzi irytuje też problem niejawności płac w ogłoszeniach wystawianych przez pracodawców. Zmienić to miał projekt
złożony przez Nowoczesną.
My poparliśmy tę ustawę. Mamy ciągle problem, żeby doceniać ludzi i może
jest to kwestia pokoleniowa, ale wydaje
mi się, że powoli już od tego odchodzimy. Chore jest, że niektórzy wstydzą się
powiedzieć, iż chcieliby zarabiać dobrze. Jeżeli ktoś ciężko pracuje i zarabia
dobrze, to można mu tylko pogratulować
zaradności.

Mogę odwdzięczyć się anegdotką. Województwo warmińskomazurskie, czterotysięczne miasteczko pod rosyjską granicą. Na
spotkaniu z uczniami tamtejszego
liceum zapytałem kto po maturze
planuje wyjechać – 28 osób na
30 podniosło rękę. Wydaje mi się,
że to jest właśnie problem wsi i małych miast.
Dotykamy teraz kilku innych problemów. Polska jest rozwarstwiona społecznie i mentalnie. Z drugiej strony nie
można porównać wsi mazowieckiej ze
Wschodem.

Jeszcze na koniec, wracając do
Siódemki – głosowanie przez Internet. To jest postulat przewijający
się w polskiej polityce, ale chciałem
zapytać o jego sensowność. PSL
naprawdę wierzy, że głosowanie
przez Internet byłoby dzisiaj w Polsce możliwe i co ważniejsze bezpieczne? Ostatnio nawet Stany
Zjednoczone ze swoim systemem
informatycznym zastanawiają się
czy nie miały problemu z rosyjską
ingerencją, więc jak uchronić się
przed tym w Polsce?
Odpowiem pytaniem na pytanie.
Czy wie Pan który z krajów europejskich
jest najlepiej zabezpieczony przed atakami
hakerów?

Chciałbym po prostu, żeby
wczuł się Pan w sytuację. Co by Pan
powiedział 17-letniej dziewczynie

Znowu nie mam pojęcia, ale
Szwajcaria wydaje mi się bezpieczna.

Estonia! Mały kraj, który musiał sobie radzić z atakami ze strony Rosji. Wpisał do konstytucji dostęp do Internetu
i ma w tej chwili najlepsze w Unii Europejskiej zabezpieczenia internetowe. Da
się! Naszym potencjałem jest paradoksalnie to, że w porównaniu do innych byliśmy przez lata dosyć zacofani. Wytłumaczę na przykładzie banku. Dlaczego
tak szybko bankowość elektroniczna
dobrze rozwinęła się Polsce i jest bardzo
dobrze chroniona? Ano dlatego, że w stosunku do krajów Zachodu byliśmy zacofani i u nas nie było tak zwanych czeków. Przez wiele lat na Zachodzie używano czeków, bo trudniej było tę machinę przestawić na wprowadzenie plastików i karty, więc nasza słabość okazała
się atutem. Nie przekreślałbym możliwości Polski, jeżeli chodzi o zabezpieczenia i wszystko to, co wiąże się ze sferą techniczną. Jeżeli pyta Pan jednak o zasadność, byłoby to ważne również w kontekście tego, co partia rządząca chciała
zrobić z ordynacją przed wyborami samorządowymi. Byłoby to ułatwienie dla
osób niepełnosprawnych i tych, którzy ze
względu na stan zdrowia nie mogą głosować samodzielnie. To ułatwienie i zachęta dla młodych ludzi, którzy dostaliby bodziec do głosowania w Internecie
pewnie częściowo dlatego, że jest to
nowe, ale również dlatego, że tak byłoby dużo łatwiej. Nie boję się nowych wyzwań i uważam, że jest to do zrobienia.
Trzeba to jednak zrobić dobrze, żeby nikt
po przegranych wyborach nie miał paliwa do snucia teorii spiskowych. To
może być także wyzwanie dla tych młodych ludzi ze start-upów, którzy często
dostają propozycje pracy z zagranicy,
a mogliby popracować nad takim systemem tutaj.
Gdyby jeszcze na koniec mógł
Pan krótko, hasłowo powiedzieć
kto i dlaczego miałby zagłosować
na PSL? Co powiedziałby Pan komuś spotkanemu na ulicy, żeby
przekonać go do oddania głosu na
swoją partię?
Przede wszystkim chciałbym go wysłuchać i przedstawić program. Nie definiuję osoby ze względu na wiek czy
miejsce, w którym żyje. Gdybym miał
znaleźć kogoś, kogo chciałbym przekonać do zagłosowania na PSL, na pewno
byłaby to osoba, która wiąże swoją przyszłość z Polską, nie chce wyjeżdżać, nie
chce ciągłego rozliczania się z przeszłością i dziadków, którzy licytują się, kto był
bardziej opozycyjny, a raczej myśli o tym,
co jego dzieci będą robiły w Polsce i jak
będzie im się żyło za 15 lat.
I
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Mamy do czynienia
z refeudalizacją
Ze znanym warszawskim działaczem miejskim, Janem Śpiewakiem, rozmawiamy o losach afery reprywatyzacyjnej, jej konsekwencjach oraz o tym,
co mówi ona nam o Polsce, o jej historii i teraźniejszości. Od przyszłego
numeru nasz rozmówca stanie się stałym publicystą naszego magazynu,
dzięki czemu między innymi będziemy mogli śledzić dalsze losy polityki
miejskiej w Polsce.

prokuratura wszczęła śledztwo, a media,
w tym głównie „Gazeta Wyborcza”, zaczęły zgłębiać temat. Najpierw jednak
w trakcie wakacji 2016 r. opublikowaliśmy mapę „afery reprywatyzacyjnej”, która była niejako iskrą dla dalszego ciągu
zdarzeń. Na niej wskazywaliśmy osoby
odpowiedzialne za machloje gruntowe
w Warszawie. Po wszczęciu śledztwa
przez prokuraturę i wejściu w całą sprawę mediów głównego nurtu powstała komisja weryfikacyjna. Wtedy też doszło do
pierwszych zatrzymań.

9 sierpnia wstawiłeś post na
portalu Facebook informujący
o tym, że są kolejne zatrzymania
w ramach „Afery reprywatyzacyjnej”, która trwa już trzy lata. Byłbyś w stanie wymienić najważniejsze zdarzenia, które miały
miejsce w ciągu tych ostatnich
trzech lat, oraz podsumować całą
sprawę?
Afera wybuchła na jesieni 2016 r., to
był moment przełomowy, wtedy też
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A co było głównym katalizatorem jesienią 2016 r.?
Katalizatorem, prologiem, całej afery był artykuł „Gazety Stołecznej”, który ujawnił, że działka pod Pałacem Kultury została przekazana prywatnemu
właścicielowi z naruszeniem prawa, ponieważ Polska Rzeczpospolita Ludowa
wypłaciła już, za swoich czasów, odszkodowanie pokrywające straty dotychczasowego właściciela. To był początek. Ale wtedy kompletnie się nie wydarzyło. Robiliśmy wtedy różne akcje, informowaliśmy o sprawie mieszkańców
i mieszkanki, żądaliśmy dymisji w ratuszu, jednak nic się nie stało. Dopiero jesienią 2016 r. to wszystko wylało. Właśnie wtedy powstała komisja weryfikacyjna, która naświetliła różne wymiary
afery, wcześniej niedostępne opinii
publicznej. Komisja ta oczywiście posiadała dość ograniczone kompetencje
w kwestii odzyskiwania nielegalnie pozyskanych działek, jednak miała ona
dużą siłę oddziaływania, to właśnie tam
ofiary reprywatyzacji mogły pierwszy raz

WYWIADY POLITYCZNE

zabrać głos. Dziś większość z osób, które znalazły się na naszej mapie „Afery”,
ma już postawione zarzuty, między innymi to właśnie ich dotyczył post, który umieściłem dziś na swoim profilu.
A jakbyś wytłumaczył to, że
PiS-owi bardzo łatwo przyszło podchwycenie tej afery, wyniesienie jej
na skalę całej Polski dzięki komisji Patryka Jakiego? Co tam się takiego wydarzyło?
Kto ma władzę, kto ma telewizję, ten
ma moc. Wykorzystali oni komisję do
uderzenia w PO, wykreowała ona również Patryka Jakiego na „szeryfa”. Pomogło to im w całej kampanii samorządowej, nie wiem jednak na ile pomogło
im to w stolicy. Taka forma komisji była
zdecydowanie bardziej atrakcyjna dla mediów i dla publiki, jej moc dyskursywna
była bez porównania większa niż moc innych komisji, powołanych przez PiS, na
przykład tych dotyczących Amber Gold
czy VAT-u.
A na czym jeszcze opierała się
skuteczność Komisji Jakiego? Była
przecież również mowa o ustawie
reprywatyzacyjnej, która nie została wprowadzona.
Ustawa o komisji reprywatyzacyjnej,
nie jest najlepiej napisana, nie chcę tu jednak wydawać kategorycznych sądów.
Ale jednak komisja ta reprezentowała
pewną linię interpretacji prawa odnośnie
całej sprawy, która jest mi niezwykle bliska. Stawiała ona jako priorytet prawa lokatorów, naprzeciwko tej linii stały sądy
administracyjne, których linia stawiała na
piedestał prawa kamieniczników czy
wanna-be właścicieli. Ratusz, sądy i instytucje miasta twierdziły wcześniej, że
wszystko było zgodnie z prawem, więc
powinniśmy się odczepić. Komisja weryfikacyjna oraz reprywatyzacyjna, i my
również twierdziliśmy, że właśnie nie, nie
było to zgodne z prawem i ludzie odpowiedzialni za to powinni ponieść odpowiedzialność za tragedie wielu ludzi,
które były efektem wzbogacenia się kamieniczników i wanna-be właścicieli
działek. To jest jedna strona medalu.
Z drugiej strony Ustawy Reprywatyzacyjnej nie wprowadzono, a mamy teraz
ostre parcie ze strony organizacji żydowskich, które stawiają przed rządem
polskim absurdalne żądania dotyczące
ziemi i pieniędzy. Ten lobbing musi i musiał być potężny, ponieważ to właśnie jego
konsekwencją jest niewprowadzenie tej
ustawy. Jesteśmy teraz de facto w martwym punkcie. Nie wiadomo czy za kilka lat warszawski ratusz znów nie zacznie

oddawać działek w ten sam sposób co
wcześniej.
A byłbyś w stanie podać przykłady działań na polu walki z mafią reprywatyzacyjną, które doprowadziły do realnej zmiany sytuacji jej ofiar, lokatorów?
Z pewnością sam wybuch afery zmienił politykę miejską. Hanna GronkiewiczWaltz wtedy właśnie postanowiła, że miasto nie będzie oddawać nieruchomości
z ludźmi. Był to wynik ogromnej presji
ze strony organizacji miejskich, mediów
oraz prawników. To jest największy sukces. Nie ma już eksmisji na bruk. Ale sytuacja tych ludzi, którzy zostali już wyrzuceni na bruk, niestety w wielu przypadkach się nie poprawiła.

menklatury PRL-owskiej czy solidarnościowej. Mieszkalnictwo było tylko jedną z części tego procesu, który trwa do
dziś. W Warszawie ta wizja neoliberalna
spotkała się z narracją socjaldemokratyczną ruchów miejskich, ponadto
w międzyczasie do władzy doszedł PiS,
który oficjalnie głosi poglądy solidarystyczne, jednak jak wiemy, wielu posłów
partii rządzącej nadal kieruje się wartościami neoliberalnymi, wyciągniętymi
wprost z lat 80. i 90.
Jakbyś nazwał efekty działań
nomenklatury posttransformacyjnej?
Moim zdaniem mamy tutaj do czynienia z refeudalizacją. Przywracamy
stosunki własnościowe sprzed wojny,

W tym dzikim polskim kapitalizmie bardzo często
trudno zauważyć, gdzie kończy się kapitalizm,
a gdzie zaczyna grupa przestępcza

Istnieje jakiś morał z tej całej
sprawy, z tych trzech lat, który dotyczyłby ogólnopolskiej sytuacji
lokatorów?
Od dawna mówię o tym, że w tym
dzikim polskim kapitalizmie bardzo często trudno zauważyć, gdzie kończy się kapitalizm, a gdzie zaczyna grupa przestępcza. Faktycznie jest tak, że sądy i ratusz miały taką perspektywę, że jest sobie mienie komunalne, i trzeba się go pozbyć, trzeba je skomercjalizować, a ludzi,
którzy tam mieszkają, trzeba się pozbyć.
To jest cały czas kalka z propagandy lat 90.
Tak, zdecydowanie. Jak to możliwe,
że ludzie mieszkają w centrum miasta
w mieszkaniach komunalnych?! Przecież
oni wszyscy powinni wziąć kredyt hipoteczny i mieszkać na Białołęce. To była
właśnie taka narracje, niezwykle agresywna, wprost neoliberalna. Takie rozumowanie nie dotyczyło i nie dotyczy tylko lokatorów i mieszkań komunalnych.
Przecież doświadczyliśmy takiego samego myślenia rządzących od 89’ roku, również na polu państwowych przedsiębiorstw wszelkiego rodzaju. Dzięki prywatyzacji, często pół-legalnej, uwłaszczyła
się cała masa ludzi pochodzących z no-

wyczyszczamy po drodze długi kamieniczników, a nie okłamujmy się, przed
wojną w Warszawie większość kamienic
należała do obywateli żydowskich, niemieckich, następnie część do arystokracji oraz polskiego mieszczaństwa. Tutaj
mamy próbę przywrócenia tych stosunków, sprowadza się wręcz lokatora do pozycji chłopa pańszczyźnianego, który
nie jest człowiekiem, tylko, jak to mówili
handlarze roszczeniami, jest wkładką
mięsną. Sądy podzielały tę optykę, popierały one jasno kamieniczników i spekulantów, działania sądów doprowadziły do powstania narracji, która przez lukę
w prawie, stała się de facto „prawem”,
sposobem działania w sprawach lokatorskich. Sądy stały się tutaj narzędziem władzy bogatych, władzy nad
biedniejszymi.
Rozmawiał
Wojciech Łobodziński
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Mieszkańcy Mazowsza
podzieleni w sprawie

CPK
Piotr Szumlewicz

Z badania przeprowadzonego przez
Warszawskie Forum
Samorządowe wynika,
że mieszkańcy
Mazowsza są coraz
bardziej świadomi
rządowych planów
budowy Centralnego
Portu Komunikacyjnego i aż 92% z nich
słyszało o tym przedsięwzięciu. Jedynie
1% ankietowanych nie
słyszał o projekcie.
Większą znajomością
rządowych planów wykazują się mieszkańcy
Warszawy i okolicznych powiatów (94%),
niż pozostałych części
Mazowsza (89%).
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ieszkańcy województwa są
podzieleni – blisko połowa
z nich, bo 45%, postrzega
pomysł pozytywnie, przy
42% głosów przeciwnych. Bardziej jednoznacznie wypowiedzieli się natomiast
na temat możliwego wygaszenia lotniska
na warszawskim Okęciu. Aż 69% mieszkańców Mazowsza ma negatywny stosunek do planów likwidacji Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina, a tylko
15% jest zwolennikami takiego rozwiązania.
Z raportu wynika, że wyraźnie widoczna jest różnica głosów między mieszkańcami Warszawy i gmin ościennych
a resztą województwa. Mieszkający w stolicy w większości nie popierają pomysłu
utworzenia CPK w gminie Baranów
– 51% jest przeciwne budowie nowego
lotniska, a 35% jest za realizacją inwestycji. Z kolei 55% ankietowanych Mazowszan mieszkających poza aglomeracją warszawską ocenia projekt pozytywnie, a tylko 32% negatywnie.
Pośród badanych mieszkańców Mazowsza, którzy słyszeli o projekcie CPK,
69% ma negatywny stosunek do planów
likwidacji Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina (pomysł raczej źle ocenia
24% respondentów, a zdecydowanie źle
– 45%). Grupa ankietowanych, która
zdecydowanie dobrze postrzega zamknięcie stołecznego lotniska dla ruchu
pasażerskiego, stanowi zaledwie 3%
(raczej dobrze – 12%). Sceptyczny stosunek do wygaszenia lotniska na Okęciu jest szczególnie widoczny w aglomeracji warszawskiej. Zdecydowanie
złą opinię na temat tych planów wyraża aż 56% mieszkańców, a 21% uważa
pomysł za raczej zły (łącznie 78% gło-
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sów przeciwnych). Pozytywnie pomysł
likwidacji lotniska ocenia co dziesiąty ankietowany. Ale również mieszkańcy
Mazowsza bez Warszawy i sąsiednich
powiatów nie zgadzają się z planami zamknięcia Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina (60% przeciwników), a jedynie co piąty z nich ocenia możliwość
likwidacji stołecznego lotniska pozytywnie.
Spośród badanych Mazowszan, którzy znają plany budowy CPK, 46% jest
nieprzychylnych rozbudowie Portu Lotniczego w Radomiu. Z kolei 33% respondentów ocenia plany inwestycyjne
dobrze lub raczej dobrze. Co piąta osoba jest niezdecydowana i nie potrafi
jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie.
Szczególnie sceptyczni wobec tych planów są mieszkańcy stolicy i okolic. 16%
ankietowanych pomysł rozbudowy lotniska w Radomiu ocenia „raczej źle”, zaś
36% – „zdecydowanie źle”. Łącznie
28% warszawiaków i przedstawicieli
ościennych powiatów ocenia projekt
pozytywnie, a jedna piąta jest niezdecydowana. Wśród mieszkańców gmin leżących poza aglomeracją warszawską
negatywny stosunek do rozbudowy lotniska w Radomiu jest zdecydowanie
mniej wyraźny. 39% z nich projekt dobrze lub bardzo dobrze, a 38% źle lub
bardzo źle. Nie ma zdania 23% ankietowanych.
Za przeniesieniem tanich linii lotniczych z Okęcia do Portu Lotniczego
w Radomiu opowiedziało się 22% respondentów (6% „zdecydowanie, 16%
„raczej”), zaś przeciwko – 56% (30%
„zdecydowanie” i 26% „raczej”). Mieszkańcy województwa w większości zatem
nie popierają tanich lotów z Radomia,
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a zdecydowany sprzeciw wyrażają mieszkańcy Warszawy i okolic, gdzie jedynie
17% ankietowanych projekt ocenia pozytywnie, a 66% – negatywnie. Wśród
mieszkańców Mazowsza spoza centralnej części województwa przeciwko jest
45%, a za – 27%.
Wśród osób z województwa, które
słyszały o planach budowy CPK, zdecydowana większość, bo 73%, mając do

dyspozycji podróż tanimi liniami lotniczymi z lotniska w Modlinie, w Radomiu
oraz w Łodzi, wybiera Port Lotniczy Warszawa – Modlin, 11% respondentów odpowiedziało „nie wiem”, 13% wskazało na Radom, zaś 3% - Łódź.
Aż 80% mieszkańców stolicy i okolic wskazało lotnisko Warszawa – Modlin.
Jedynie co piąta osoba odpowiedziała inaczej: 6% respondentów wybrało Radom,

2% - Łódź, 11% nie potrafiło zdecydować. Spośród mieszkańców Mazowsza
spoza Warszawy preferowaną podróż
z Modlina deklaruje 65%. Na drugim
miejscu uplasował się Port Lotniczy
Radom (21%). 10% ankietowanych
z tego obszaru nie potrafiło dokonać jednoznacznego wyboru. Najmniej osób
(4%) wskazało zaś na Port Lotniczy
Łódź.
I
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Centralny Port
Komunikacyjny
– niezbędny impuls
rozwojowy
Fot. materiały prasowe Ministerstwa Infrastruktury

Obserwowana dynamika oraz wszelkie opracowania i prognozy ruchu
wskazują na zasadność utworzenia nowego lotniska realizującego funkcję
portu przesiadkowego – węzłowego. Z danych makroekonomicznych wynika, że rozwój rynku lotniczego nie tylko przyczynia się do wzrostu wyników działalności podmiotów sektora branży lotniczej, lecz także wyraźnie
wpływa na rozwój gospodarczy całego kraju – mówi Mikołaj Wild,
sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu
ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP
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Jak ocenia Pan kondycję infrastruktury lotniczej i rentowność
portów lotniczych w Polsce?
Polskie porty lotnicze obsłużyły
w 2018 r. ponad 45 mln pasażerów, co
stanowi ponad 14-procentowy wzrost
względem 2017 r. Polska jest jednym
z najbardziej dynamicznie rozwijających
się rynków lotniczych w Europie. Port
Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie obsłużył w ubiegłym roku ponad
17,7 mln pasażerów, co stanowi wzrost
o blisko 13% w porównaniu z rokiem
ubiegłym. Dobre wyniki osiągnęły także
porty lotnicze w Krakowie, Katowicach-Pyrzowicach, Wrocławiu-Strachowicach, Poznaniu-Ławicy, Gdańsku oraz
port Warszawa-Modlin. Wzrosty zanotowały także pozostałe porty lotnicze
w Szczecinie-Goleniowie, Bydgoszczy-Szwederowie, Rzeszowie-Jasionce, Zielonej Górze-Babimoście, Łodzi-Lublinku,
Lublinie oraz Olsztyn-Mazury, jednak
udział tych portów w ogólnej liczbie obsłużonych w Polsce jest mały.
Tak rozwijający się ruch lotniczy
uwidacznia problemy z przepustowością
istniejącej infrastruktury w największych
portach lotniczych. Między innymi stąd
decyzje zarządzających o przeprowadzeniu rozbudowy lotnisk w Warszawie,
Krakowie i Gdańsku oraz o faktycznej
budowie od podstaw lotniska w Radomiu. Oznacza to, że podnoszenie zdolności operacyjnych oraz uwalnianie nowej przepustowości polskich portów
lotniczych oraz przestrzeni powietrznej
to proces ustawiczny i niezbędny do zagwarantowania warunków dla dalszego
zrównoważonego rozwoju transportu
lotniczego w Polsce. Warto jednak zauważyć, iż ruch lotniczy nie rozkłada się
równomiernie we wszystkich portach lotniczych. Z ogólnej liczby przewiezionych
pasażerów około dwie trzecie zostały obsłużone przez porty regionalne, a i tak ponad połowa polskich portów lotniczych
przynosi straty. W 2017 r. zysk netto uzyskały porty lotnicze w Gdańsku, Krakowie-Balicach, Warszawie, WrocławiuStrachowicach oraz w Katowicach. Największy zysk netto przyniósł Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Pozostałe porty lotnicze przynoszą
straty – największe w Łodzi, Lublinie oraz
w porcie lotniczym Olsztyn-Mazury.
Pomimo ujemnych wyników finansowych lotniska te są niezmiernie ważne dla regionów i dla systemu transportowego kraju. Zadaniem właścicieli,
władz samorządowych, a także władz na
poziomie rządowym jest dobór takich instrumentów, aby w dłuższej perspektywie
porty te zarabiały na siebie, a nawet przy-

nosiły korzyści dla właścicieli i dla PKB
kraju. Chcielibyśmy, aby pewne wytyczne dla dalszego efektywnego rozwoju polskich portów, jak również dla całej branży zostały zawarte w polityce lotniczej,
nad którą toczą się prace w Ministerstwie
Infrastruktury. Polityka ta będzie wyrazem intencji rządu co do funkcjonowania rynku na zdrowych, konkurencyjnych
zasadach. Wartością dodaną będzie to, że
powstanie ona przy współudziale kluczowych podmiotów funkcjonujących na
tym rynku, gdyż to one są w stanie zidentyfikować pewne słabości bądź luki
systemowe. Polityka ta będzie również
pewną wskazówką do prowadzenia działań w zakresie rozwoju infrastrukturalnego lotnisk i urządzeń żeglugi powietrznej.

Polak lata znacznie rzadziej niż obywatel
państw Europy Zachodniej – dla przykładu statystyczny Brytyjczyk lata samolotem trzy razy w roku, w Niemczech ten
wskaźnik utrzymuje się na poziomie 2,6.
W przypadku Polaków współczynnik ten
w tej chwili wynosi około 1,2.
Obserwowana dynamika oraz wszelkie opracowania i prognozy ruchu wskazują na zasadność utworzenia nowego lotniska realizującego funkcję portu przesiadkowego – węzłowego. Z danych
makroekonomicznych wynika, że rozwój
rynku lotniczego nie tylko przyczynia się
do wzrostu wyników działalności podmiotów sektora branży lotniczej, lecz także wyraźnie wpływa na rozwój gospodarczy całego kraju. Istnieje silna korelacja pomiędzy wzrostem PKB per capi-

Europa Środkowo-Wschodnia ze względu na swoją
populację, powierzchnię i rosnący z każdym rokiem
popyt na podróże lotnicze potrzebuje co najmniej
jednego przesiadkowego portu lotniczego o skali
globalnej, aby poprawić dostępność komunikacyjną
dla 180 mln mieszkańców tej części Europy.
Nasz kraj jest rynkiem o największym potencjale
dla rozwoju przewozów lotniczych w regionie.

Jakie są prognozy dla lotnictwa
cywilnego i jak w te szacunki wpisuje się projekt budowy kolejnego
portu lotniczego pod Warszawą?
Prognozy pokazują, iż w ciągu najbliższych dwóch dekad zapotrzebowanie
na transport lotniczy rocznie wygeneruje szacunkowo 1,5 mln lotów w polskiej
przestrzeni powietrznej. W podobnym
okresie liczba pasażerów na polskich lotniskach może wzrosnąć nawet do 68 mln
pasażerów rocznie. Istnieje wiele czynników mających wpływ na te prognozy.
Od czasu liberalizacji rynku lotniczego
w Polsce wzrosło zainteresowanie tym rodzajem transportu. Wzrost zamożności
obywateli sprawił, że dotychczasowy
sposób podróżowania stał się dostępny
dla coraz większej części społeczeństwa.
Rozwój tanich linii lotniczych wpłynął na
obniżenie cen biletów, co dodatkowo
uczyniło transport lotniczy bardziej konkurencyjnym w stosunku do innych rodzajów transportu. Moda na turystykę
obserwowana w ostatnich latach ma
również ogromny wpływ na wyniki tej
branży. Warto też zauważyć, że przeciętny

ta a wskaźnikiem liczby pasażerów obsłużonych w portach lotniczych w stosunku do całej populacji kraju. Kolejnym
elementem przemawiającym za ideą budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego jest rozwój ruchu hubowego, który jest szczególnie atrakcyjny z punktu widzenia dostępności usług transportowych. Rynek lotniczy w Polsce oraz Europie Środkowej rozwija się dynamicznie
z perspektywą na wzmocnienie tego
trendu. Przy zachowaniu obecnej infrastruktury, która posiada swoje ograniczenia, brak reakcji na powyższe czynniki
ogranicza potencjał rozwoju rynku lotniczego w regionie Europy Środkowej
oraz w Polsce.
Warto zauważyć, że uwarunkowania
geograficzne, gospodarcze i ekonomiczne również przemawiają za umiejscowieniem w okolicach Warszawy hubu dla
Polski oraz Europy Środkowej i Wschodniej. Bezsprzecznie można zaobserwować,
iż lotniczy środek ciężkości przesuwa się
na wschód, otwierając nowe możliwości
dla pretendentów, takich jak Polska.
Korzystając z najlepszych rozwiązań in-
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Do właściwego przebiegu inwestycji konieczna jest
szczegółowo i profesjonalnie przygotowana faza
planowania i projektowania. W tej sprawie nie może
być żadnych kompromisów, czego dowodzą problemy,
z jakimi boryka się np. budowa lotniska w Berlinie.
Chcemy uczyć się na błędach innych, w miarę możliwości unikając własnych. Dlatego wbijanie łopat musi
poprzedzić mądry plan.

frastrukturalnych i systemowych, zamierzamy wręcz „przeskoczyć” pewne
różnice, które wciąż nas dzielą względem
rozwiniętych rynków, np. Europy Zachodniej.
W 2018 r. Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina obsłużył około 18 mln pasażerów i zbliża się do granic swojej
przepustowości. Co istotne, nie istnieją fizyczne możliwości jego rozbudowy
w taki sposób, aby znacząco zwiększyć
tę przepustowość, co zabezpieczyłoby
obsługę wzrastającej liczby pasażerów
w kolejnych dekadach. Lotnisko Chopina ma swoje nieusuwalne ograniczenia przestrzenne i środowiskowe. Planowana rozbudowa tego lotniska to tak
naprawdę działania doraźne, a dodatkowa przepustowość będzie konsumowana na bieżąco, całkowicie wyczerpując się po 2022 r.
Polska jako aktywny członek Unii Europejskiej, posiadający aspiracje do bycia
liderem lokalnym oraz regionalnym
w różnych dziedzinach życia, w tym
w transporcie, musi podejmować działania poprawiające infrastrukturę oraz dostępność transportową dla potencjalnych pasażerów. Biorąc pod uwagę dalsze prognozy ruchu lotniczego, wskazujące na jego dynamiczny wzrost, oraz jednocześnie dosyć długi proces inwestycyjny związany z budową składników infrastruktury istotnie wpływających na jej
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przepustowość, takich jak terminale pasażerskie czy drogi startowe, wskaźnik ten
jest krytyczny dla efektywnego funkcjonowania sieci portów lotniczych w Polsce. Dlatego też w celu właściwego sformułowania odpowiedzi na wyzwania
związane z rozwojem tej branży rząd podjął decyzję o realizacji projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego – Solidarność, który wpisując się w unijną strategię lotniczą, może zapewnić niezbędny impuls rozwojowy oraz pozytywnie
wpłynie na gospodarkę poprzez efekt synergii.
Centralny Port Komunikacyjny
to potężna inwestycja, będąca
ogromnym obciążeniem dla budżetu, niosąca szereg utrudnień
i niedogodności związanych z przebiegiem prac. Czym podyktowana
jest zasadność realizacji projektu?
Europa Środkowo-Wschodnia ze
względu na swoją populację, powierzchnię i rosnący z każdym rokiem
popyt na podróże lotnicze potrzebuje co
najmniej jednego przesiadkowego portu lotniczego o skali globalnej, aby
poprawić dostępność komunikacyjną
dla 180 mln mieszkańców tej części Europy. Nasz kraj jest rynkiem o największym potencjale dla rozwoju przewozów lotniczych w regionie Europy
Środkowo-Wschodniej. Jest na drugim
miejscu – za Ukrainą – pod względem

ludności, a tym samym stanowi ponad
21% ludności całego regionu. Wielkość
PKB stawia nas na pierwszym miejscu
z blisko 30-procentowym udziałem i blisko 2,5-krotną przewagą nad drugą
w kolejności Rumunią. Z racji położenia geograficznego, wysokości PKB
i liczby ludności Polska ma w regionie
największe predyspozycje do budowy
takiego lotniska, która zresztą jest zgodna z celami Europejskiej Strategii dla
Lotnictwa.
CPK to jednak nie tylko port lotniczy. Program CPK zakłada m.in. budowę 1600 km nowych torów kolejowych. Już w ramach tzw. etapu zero,
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w ramach którego powstanie nowa linia
dużych prędkości między Warszawą,
CPK i Łodzią, czas przejazdu między tymi
miastami zmaleje do ok. 45 minut. Celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie
skonsolidowanego, uniwersalnego systemu transportu pasażerskiego poprzez
budowę nowego portu lotniczego o zakładanej przepustowości 45 mln pasażerów rocznie w pierwszym etapie i doprowadzi do przebudowy i unifikacji krajowego systemu transportu kolejowego,
obejmującego wszystkie obszary Polski,
zapewniając jednocześnie rozwój i trwałą integrację aglomeracji warszawskiej
i łódzkiej.

Czy Centralny Port Komunikacyjny nie będzie zagrożeniem dla
funkcjonujących w regionie lotnisk?
Porty regionalne pełnią inne zadania
niż duże węzły przesiadkowe, które
zresztą nie zasysają całego ruchu, tylko
pomagają go generować. Jako port przesiadkowy, międzykontynentalny, CPK
nie będzie stanowił konkurencji dla lotnisk regionalnych, które nadal będą bazami dla przewoźników oferujących tzw.
przeloty „point to point”, w tym tzw. linii niskokosztowych i przewoźników
sieciowych dowożących pasażerów do
głównych węzłów. Przykłady innych

krajów w Europie pokazują, że jest możliwa synergia portu centralnego z lotniskami regionalnymi.
W całym regionie CEE nie ma konkurencyjnych hubów. Dzisiaj na terenie
19 krajów regionu CEE – między Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym
– który zamieszkuje łącznie ponad 180
mln mieszkańców, nie ma poza Warszawą i LOT-em innej pary lotnisko- -przewoźnik, która mogłaby stworzyć uzasadnienie dla budowy portu przesiadkowego. Można mówić o konkurencji
z dużymi portami, położonymi poza regionem, ale ogólnodostępne prognozy
rynkowe, np. IATA i ULC, pokazują tak
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duże prognozowane wzrosty ruchu, że
pasażerów wystarczy dla wszystkich.
Było o idei, czas na liczby. Proszę powiedzieć o terminach i kosztach związanych z budową CPK.
Czy zakładany plan ukończenia
projektu do 2027 r. jest na tę chwilę realny, biorąc pod uwagę możliwości techniczne, formalno-prawne i finansowe?
Mimo napiętego terminarza plan
nadal jest realny. Koszty I etapu programu inwestycyjnego CPK szacuje się na
kwotę do 35 mld zł. Według rządowej
Koncepcji CPK z listopada 2017 r. na inwestycję złożą sie: 16–19 mld zł na realizację komponentu lotniczego, 8–9
mld zł na realizację komponentu kolejowego i 7 mld zł na realizację komponentu drogowego. Cały harmonogram to
temat na kilka odrębnych rozmów.
Według Koncepcji CPK, przyjętej
przez Radę Ministrów w listopadzie
2017 r., realizację I etapu CPK przewiduje się na koniec 2027 r. W tej chwili
jest to oficjalnie obowiązujący harmonogram, ale ostateczne potwierdzenie
daty uzyskania gotowości operacyjnej nowego portu lotniczego nastąpi po przygotowaniu z udziałem CPK planu generalnego inwestycji, czyli tzw. masterplanu. Do właściwego przebiegu inwestycji
konieczna jest szczegółowo i profesjonalnie przygotowana faza planowania
i projektowania. W tej sprawie nie może
być żadnych kompromisów, czego dowodzą problemy, z jakimi boryka się np.
budowa lotniska w Berlinie. Chcemy
uczyć się na błędach innych, w miarę
możliwości unikając własnych. Dlatego
wbijanie łopat musi poprzedzić mądry
plan.
Na jakim etapie jest obecnie
proces przygotowawczy projektu,
poprzedzający pierwsze wbicie łopaty?
W ramach przygotowań trwają prace planistyczne dotyczące portu lotniczego, kolei i dróg. CPK stara się o uzyskanie decyzji środowiskowej dla lotniska na obszarze gmin Wiskitki, Teresin
i Baranów. Tam powstanie CPK i zostanie wyznaczony teren okalający Port
„Solidarność” oraz obszar zabudowy
towarzyszącej. Przed nami skomplikowany proces projektowania CPK. CPK
rozpoczyna konsultacje społeczne Programu CPK. Zostali już wybrani przedstawiciele gmin do Rady Społecznej,
która będzie platformą współpracy i komunikacji ze społecznością lokalną. Przełomowym momentem będzie w tym
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roku przyjęcie Programu Wieloletniego
CPK i Dokumentu Wdrażającego. Jeszcze w tym roku zostanie wybrany doradca strategiczno-techniczny, czyli podmiot z doświadczeniem inwestycyjnym
w zakresie projektowania i budowy lotniczych portów przesiadkowych na świecie. Będzie on wspierał spółkę CPK wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie planowania, projektowania, a potem budowy i zasad zarządzania i operowania
CPK, w tym w zakresie pracy nad planem
generalnym. To jeden z najważniejszych
dokumentów dla planowania portów lotniczych. Przedstawia on prognozowany
rozwój portu lotniczego na co najmniej
20 lat.
Obecnie trwają prace koncepcyjne
mające na celu uszczegółowienie wizji
zawartej w koncepcji CPK, w szczególności ustalenie parametrów technicznych, możliwych szczegółowych
wariantów jego lokalizacji i charakterystyki inwestycji towarzyszących. Prace te będą podstawą sporządzenia projektu Programu Wieloletniego, który
zdefiniuje zakres i wydatki w kolejnych
latach. Dobiegają końca prace nad modelem systemowym samego portu lotniczego. W tle trwa rekrutacja, toczą się
liczne prace planistyczne i analityczne,
m.in. aktualizacja posiadanych opracowań dotyczących CPK. Kontynuowane są uzgodnienia dotyczące podziału zadań inwestycyjnych między
CPK a PKP PLK dla poszczególnych korytarzy kolejowych, tzw. szprych. Najważniejsze, że postępują przygotowania
do zlecenia przygotowania planu generalnego lotniska, który będzie zawierać m.in. wymagania dotyczące
zwymiarowania planowanej infrastruktury, wstępny plan jej ulokowania
i etapowanie inwestycji.
Jaki teren zajmie nowy port lotniczy i ilu pasażerów będzie mógł
przyjąć?
Na pewno będzie położony w rejonie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin,
między Warszawą a Łodzią. Lotnisko
w I etapie zajmie teren ok. 3 tys. ha. Jego
konkretne usytuowanie i obszar wkrótce zostaną określone w planie generalnym. Według naszych zamierzeń po oddaniu do użytku CPK będzie w stanie obsłużyć do 45 mln pasażerów rocznie.
W ramach kolejnych etapów ta liczba będzie mogła wzrosnąć do 100 mln pasażerów, kiedy w przyszłości pojawi się takie zapotrzebowanie rynkowe.
Jak budowa wpłynie na gminy,
których tereny zajmie inwestycja?

Jaka będzie funkcja rady społecznej powołanej w związku z budową
CPK, złożonej z przedstawicieli
Baranowa, Teresina i Wiskitek?
Mieszkańcy lokalnych gmin, którzy
zostaną sąsiadami CPK, będą mogli
w znacznym stopniu skorzystać na jego
budowie i funkcjonowaniu. CPK da bowiem silny impuls wzmacniający wzrost
gospodarczy tego regionu i nowe miejsca pracy, ale także dostęp do nowej
infrastruktury, zarówno technicznej,
w tym sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i energetycznych, jak i transportowej oraz społecznej. Przewiduje
się, że ok. 40 tys. osób będzie pracowało na rzecz samego lotniska, ale łącznie
budowa całego CPK da źródło utrzymania około 150 tys. osób. Część z nich
znajdzie pracę w Airport City.
Z drugiej strony będzie to na pewno
wyzwanie dla tych, którzy będą musieli
opuścić swoje dotychczasowe miejsce zamieszkania, jednak ten proces będzie
przebiegał w możliwie przyjazny sposób.
Same gminy niewątpliwie skorzystają
na wsparciu różnych lokalnych inicjatyw
i instytucji, chociażby organizacji non profit, akcji charytatywnych, miejscowego
szkolnictwa, ekologii, kultury, sportu, rekreacji i turystyki, działań edukacyjnych, lokalnego transportu i komunikacji. Także integracja aglomeracji Warszawy i Łodzi w jedną metropolię o globalnej skali przyczyni się do wzrostu gospodarczego i stworzy kolejne szanse rozwojowe.
Niedawno miały miejsce zmiany kadrowe w zarządzie spółki celowej powołanej do realizacji i koordynacji budowy CPK. Czy teraz
największa inwestycja infrastrukturalna w Polsce jest w dobrych rękach?
Na tym etapie rozwoju spółki CPK
różne zmiany – zarówno strukturalne, jak
i personalne – są nieuniknione. Cieszę się,
że były prezes spółki Jacek Bartosiak
– mimo że z powodów prywatnych odszedł z zarządu CPK – będzie z nami
nadal współpracować i wspierać przedsięwzięcie swoją wiedzą i umiejętnościami, m.in. zasiadając w Radzie ds. Budowy CPK.
Co do drugiej części pytania, CPK
rzeczywiście będzie największą inwestycją współczesnej Polski, porównywalną choćby z przedwojenną budową
Gdyni. W ramach trwającej wciąż rekrutacji zapraszamy do niej wybitnych
fachowców z różnych dziedzin i nie
mam wątpliwości, że jest w dobrych rękach.
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Jak widzi Pan rozwój funkcjonujących w Polsce portów lotniczych do czasu otwarcia CPK? Jakie zmiany są potrzebne i czego dotyczą plany związane z ich rozbudową oraz dostosowaniem do bieżących i prognozowanych potrzeb?
Lotnisko Chopina – największy port
lotniczy w Polsce z prawie 40-procentowym udziałem w polskim rynku pod
względem liczby odprawianych pasażerów – zbliża się do kresu swojej przepustowości. Maksymalny dobowy limit operacji lotniczych został tam już
w sezonie osiągnięty, a przewoźnicy
chcący się stąd dalej rozwijać napotykają
problem braku slotów, a tym samym
zgód na starty i lądowania. Niestety Lotnisko Chopina nie ma już warunków do
znacznego zwiększenia liczby operacji, co
wynika z ograniczeń środowiskowych

i infrastrukturalnych, związanych m.in.
z istnieniem strefy ograniczonego użytkowania, zakazem lotów nocnych, bliskością zabudowy mieszkaniowej i układu dróg szybkiego ruchu, który uniemożliwia powstanie trzeciej drogi startowej.
Zaplanowana przez Przedsiębiorstwo
Państwowe Porty Lotnicze rozbudowa
Lotniska Chopina będzie skutkowała wyłącznie doraźną poprawą przepustowości,
ale nie pozwoli w pełni obsłużyć prognozowanego ruchu w centralnej Polsce.
Odpowiedzią na potrzebę dodatkowego
uwolnienia przepustowości Lotniska Chopina i stworzenie możliwości dla nowego
ruchu, który nie mieści się w Warszawie,
są m.in. planowane inwestycje w Modlinie i rozbudowa Radomia. Te zadania pozostają w zgodzie ze strategią budowy
CPK, ponieważ są podporządkowane

zwiększaniu potencjału przesiadkowego
Warszawy, który docelowo zostanie przeniesiony na nowe lotnisko. Lotniska regionalne będą w tym czasie funkcjonować
i rozwijać się zgodnie z prognozami dotyczącymi wzrostu ruchu lotniczego w Polsce. Po uruchomieniu CPK, czyli portu
przesiadkowego, można się nawet spodziewać na nich efektu wzrostu koniunktury i zwiększenia ruchu. CPK to
przecież nie tylko port lotniczy, ale ogólnopolski projekt komunikacyjny, obejmujący także mocno rozbudowaną sieć
kolejową, która będzie przewozić pasażerów nie tylko do i z CPK, lecz także poprawi komunikację w regionach.

Rozmawiała
Małgorzata Szerfer-Niechaj
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Czy żyjemy w państwie
teoretycznym?
O liście szefa Służby
Ochrony Lotniska
Były szef ochrony lotniska bije na alarm.
Ostrzega, że największy port lotniczy w Europie
Środkowej lekceważy elementarne zasady
w sferze praw pracowniczych i procedur
bezpieczeństwa. Sprawa została skierowana
do Najwyższej Izby Kontroli i Państwowej
Inspekcji Pracy.

Wojciech Łobodziński
rzypomniałem sobie słowa, jakie
Pan Prezes skierował do mnie
w czasie składania życzeń podczas spotkania opłatkowego zorganizowanego w Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze” w 2018 r.
słowa, które brzmiały „Panie Robercie
dziękuję bardzo za Pana lojalność i pracę”.
Tak zaczyna się list otwarty wysłany
do prezesa Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” Mariusza Szpikowskiego 29 kwietnia 2019 r., napisany przez byłego szefa Służby Ochrony
Lotniska, Romana Stachurskiego. Prócz
prezesa adresatami byli również przedstawiciele rządu i instytucji sejmowych,
między innymi minister infrastruktury
Andrzej Adamczyk i przewodniczący
Komisji Infrastruktury Sejmu RP poseł
Bogdan Rzońca, oraz przedstawiciele
instytucji mających strzec bezpieczeństwa
obywateli i przestrzegania porządku
prawnego tacy jak prezes Najwyższej Izby
Kontroli Krzysztof Kwiatkowski oraz

P
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Rzecznik Praw Obywatelskich Adam
Bodnar.
List ten stanowi opis stosunków
pracy na Lotnisku Chopina w Warszawie, a szczególnie kwestii bezpieczeństwa. Na pierwszych jego stronach czytamy: „Panie Prezesie w czasie naszej
pierwszej rozmowy przed przyjęciem do
pracy rozmawialiśmy wiele o bezpieczeństwie Portu Lotniczego, atakach
terrorystycznych i sposobach przeciwdziałania oraz o szkoleniu pracowników
Służby Ochrony Lotniska (SOL). W czasie rozmowy niestety nie padło ani jedno słowo o tym, że kreatorem (współtwórcą) polityki kadrowej oraz organizacyjnej SOL ma być również Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Służb Lotniskowych (OZZPSL) Pan R. S. Padły natomiast znamienne słowa Pana Prezesa:
„Za bezpieczeństwo i funkcjonowanie
Przedsiębiorstwa odpowiadają poszczególni szefowie zgodnie z Regulaminem
Organizacyjnym”. Czy była to uczciwa

rozmowa Panie Prezesie? Pamiętam
Pana wielokrotnie powtarzane słowa
w czasie wielu różnych spotkań „Związki Zawodowe nie mogą mieć wpływu na
kierowanie Przedsiębiorstwem i ja na to
nie pozwolę”.
Jak się jednak okazuje, deklaracje prezesa Szpikowskiego nie miały pokrycia
w rzeczywistości. Idąc dalej za tekstem:
„Z moich obserwacji Panie Prezesie wynika, że owszem stosuje Pan powyższe do
wszystkich organizacji Związkowych
oprócz OZZPSL. Powiem bardzo stanowczo, działalność OZZPSL bardzo źle
wpływa na morale pracowników SOL,
o czym wielokrotnie informowałem Dyrektora Biura Ochrony Pana Ł. S.. Bo jak
należy rozumieć próby nagabywania
pracowników do związku poprzez in-
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formowanie ich, że jak się wypiszą z innego związku i zapiszą do OZZPSL, to
zostaną z nimi przedłużone umowy
(Przykład wypowiedź Pana G. K. z listopada 2018 r. na bramie nr 1, który
skierował do mnie następujące słowa
„szefie ja o przedłużenie umowy się nie
obawiam, bo zapisałem się do odpowiedniego związku” na moje pytanie, co
rozumie pod pojęciem odpowiedniego
związku? Odpowiedział „związek strażaka”, dodał również, „że niech się martwią ci, co należą do innych związków„
(obecny przy rozmowie Pan M. M.). Nie
jestem gołosłowny Panie Prezesie, ponieważ Pan Dyrektor Ł. S. usłyszał o nagabywaniu pracowników do OZZPSL
nie tylko ode mnie, ale również od Zastępcy Dowódcy Zmiany i Pana S. W.,

którego wielokrotnie nagabywano do
OZZPSL”.
Jednak na samym nagabywaniu się
nie skończyło. Autor listu odnosi się do
konkretnych, antypracowniczych działań
i swojego sprzeciwu wobec nich. „Takim
punktem kulminacyjnym był miesiąc listopad, w którym z informacji przekazanych mi jeszcze w czerwcu na odprawach przez pracowników nieprzedłużenie umów miało osiągnąć około 80
osób. Na szczęście do tego nie doszło, ponieważ nie wyraziłem na to zgody”.
Jednak taka postawa Stachurskiego,
wspierana przez innych współpracowników na kierowniczych stanowiskach,
spotkała się, o dziwo, z wrogością szefa
związku zawodowego OZZPSL. „Ale
proszę mi wierzyć, że wielkim niezado-

woleniem wykazał się Przewodniczący
OZZPSL Pan R. S,, który w obecności
ww. Panów zrobił mi karczemną awanturę, że jak to powiedział „jakim kur…a
prawem zwolniłem członków jego związku i dlaczego nie zwolniłem więcej z innych związków i że będzie z Panem Prezesem (użył słów z Mariuszem) w tej sprawie rozmawiał”. Panie Prezesie zastanawiam się do dzisiaj, skąd Pan Przewodniczący wie kto należy do jakiego związku? Ja i moi zastępcy takiej wiedzy nie posiadamy i nie chcemy posiadać. Ufam Panie Prezesie, że Pan takiej wiedzy nie posiada i nie chce posiadać. Próbowałem
wraz z Panem Dyrektorem K. K. wytłumaczyć temu Panu, że przynależność
związkowa nie może być powodem do
zwalniania lub nie pracowników, bo sta-
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nowi to naruszenie prawa. Podstawowym
kryterium jest stosunek do pracy i jakość
wykonywanych obowiązków i poleceń
oraz dbałość o powierzone mienie. Panie
Prezesie mam duże obawy, że ten człowiek tego nie rozumie”.
Następnie Stachurski pyta, dlaczego
niektórym pracownikom nie przedłużono umowy. Pracownikom, jak sam podkreśla, lojalnym i pracowitym, którym
powinny zostać przedłużone umowy.
Jak się okazuje, ostateczna decyzja należała do prezesa Szpikowskiego. „W rozmowie z każdym z pracowników dowiedziałem się, że prawdopodobną przyczyną braku przedłużenia umowy mogła
być przynależność do innego związku niż
OZZPSL, a w przypadku Pana S. dodatkowo fakt, iż powiedział na bramie nr
1 Przewodniczącemu OZZPSL Panu R,
S. kilka słów prawdy o jego działalności
(…) O tym fakcie również informowałem swojego przełożonego Pana Dyrektora Ł. S. i dodatkowo rozmawialiśmy
o tych pracownikach w obecności Pana
S. W., który potwierdził, że wywierane są
naciski na pracowników w zakresie
wstępowania do OZZPSL”.
Okazuje się, że działania Stachurskiego być może ściągnęły na niego problemy. W trakcie rozmowy z S. i W. dowiedział się od pierwszego, że ten „zerwał
wszystkie kontakty z Panem R. S., ponieważ zachowuje się niegodnie w związku z rzucaniem wobec mnie oszczerstw
i donosów do Biura Przeciwdziałania
Nadużyciom i Audytu, i że poinformował Pana Prezesa, że wszystkie kontakty z tym Panem będzie realizował za pośrednictwem Pana K. P.”.
Były szef SOL prosi o wyjaśnienia
Szpikowskiego, ponieważ o żadnych zastrzeżeniach w stosunku do jego pracy nie
został wprost poinformowany. Jego przełożony natomiast poinformował go, że do
Biura Przeciwdziałania Nadużyciom i Audytu wpłynęła na niego anonimowa
skarga i prowadzone są przesłuchiwania
pracowników SOL. „Przesłuchiwani mieli być Pani A. B., Pan R. H. i Pan M. W.,
który miał zeznać, że „chciałem dokonać
zaboru jego broni w trakcie przywitania
siatkarzy”. (Przywitanie siatkarzy miało
miejsce 01.10.2018 roku. Dlaczego Pan
M. W. do dzisiejszego dnia nie zgłosił tego
faktu do organów ścigania. Bo ta wypowiedź, jeśli naprawdę miała miejsce, to
kłamstwo!)”.
Stachurski pisze, że poinformował S.
o tym, że na mocy prawa anonimowe
skargi i wnioski pozostawia się bez rozpoznania. Ponadto zgodnie z prawem poprosił o udostępnienie mu treści skarg
oraz złożonych w BPNiA zeznań. Co wię-
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cej, wskazuje on, że: „interesującym jest
fakt, że zeznania składali pracownicy, wobec których Poza Panem K. M. wystąpiłem o zdjęcie ze stanowisk Zastępców
Dowódców Zmiany III w miesiącu listopadzie w związku z niewłaściwym wykonywaniem obowiązków oraz brakiem
predyspozycji do realizacji działań na tym
stanowisku służbowym. Pan Prezes
w obecności Pana Dyrektora K. K. podpisał moje propozycje, lecz po rozmowie
z Pana z Przewodniczącym OZZPSL
Panem R. S. wycofał się Pan z tych decyzji (…). Mam pytanie do Pana Prezesa: Czy to Przewodniczący OZZPSL
kieruje pracą SOL, czy jej szef ”?
Jego zdaniem takim działaniem prezes podkopuje autorytet służbowy szefów
SOL i Dyrektora Biura Ochrony, a to
przecież nie szef OZZPSL ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i ochronę obiektów. Prosi również o wyjaśnienie plotek rozsiewanych przez wysoko
postawionego członka OZZPSL, który
powiedział, że „Stachurski już długo tu
pracował nie będzie”. Pyta również, ponieważ przed publikacją listu został już
zwolniony, czy prezes Szpikowski swoją decyzję o wręczeniu mu wypowiedzenia konsultował z szefami OZZPSL,

lokrotnie wskazywałem Panu na ten
problem uwagę. Po wielu miesiącach wyraził Pan zgodę na szkolenie (luty 2019
roku)”.
Pytanie nasuwa się samo: Jak członkinie i członkowie SOL-u przed lutym
2019 r. mieliby sobie poradzić w sytuacji
kryzysowej bez przeszkolenia? Dotyczyłoby to „tylko tych pracowników SOL,
którzy kursy Kwalifikowanego Pracownika Ochrony Fizycznej ukończyli
w Ośrodku Szkolenia firmy „ACS”, a jak
to Pan powiedział, „pozostali pracownicy
muszą sobie zasłużyć i muszą wiedzieć,
co tracą””. Nie wiadomo, co pracownicy tracili, poza okazją do szkoleń, które
pomogłyby im wypełniać obowiązki w sytuacji kryzysowej. Wiadomo jednak, co
mogło utracić Lotnisko Chopina w Warszawie – zdolność do zapewnienia pasażerom i pracownikom bezpieczeństwa.
Wróćmy jednak do pracowników, którzy
również zastanawiali się, jaki jest cel takiego zarządzania SOL-em i pytali: „(…)
co Pan [prezes Szpikowski – przypis autora] miał na myśli „mówiąc, że trzeba
w SOL wyciąć całą zgniliznę i zastąpić
szkolonymi w ACS”.
Autor listu prosi prezesa o wytłumaczenie swojej polityki pracownikom

Jego zdaniem takim działaniem prezes
podkopuje autorytet służbowy szefów SOL
i Dyrektora Biura Ochrony

oraz czy była ona podyktowana donosami. W tej sytuacji liczba niewiadomych
jest naprawdę ogromna.

Bezpieczeństwo,
a praktyki zarządzania
kadrami SOL
Z listu możemy się wiele dowiedzieć
o metodach zarządzania organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo Lotniska Chopina w Warszawie. Metody te
budziły wiele zastrzeżeń byłego szefa
SOL. „Przyjmując w dniu 7 czerwca 2018
roku obowiązki szefa SOL dowiedziałem
się, że w SOL od 2016 roku nie jest prowadzone szkolenie (Jedyny Port Lotniczy
w Polsce i prawdopodobnie na Świecie),
ale za to wymagane jest przystąpienie do
weryfikacji umiejętności (dziwne podejście do sprawy bo jak można wymagać
od ludzi umiejętności bez przeprowadzenia obowiązkowych szkoleń). Wie-

SOL, wśród których takie działania budziły sprzeciw, niesmak i oburzenie.
Przy takim zarządzaniu służbą odpowiedzialną za bezpieczeństwo pojawiają
się również inne konsekwencje, nie dotyczące samych pracowników. „Kontynuując wątek szkolenia, wyraził Pan
zgodę po usilnych moich prośbach na
szkolenie przynajmniej po 20 osób ze
zmian poza szkolonymi w „ACS”. Nadal
jest to niewystarczająca liczba, ponieważ
nie wyobrażam sobie, w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia lub ataku terrorystycznego, aby udział w jego odparciu
brali pracownicy SOL w tym szkoleni
i nieszkoleni, a więc niezgrani. Czy jest
Pan Prezes łaskaw zauważyć, że taka sytuacja w zakresie szkolenia tak jak to wielokrotnie mówiłem ma bezpośredni
wpływa na bezpieczeństwo pracowników
i pasażerów Portu lotniczego? (…) Przykładów jest wiele np.: interwencja w któ-
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rej pracownicy SOL nie potrafili obezwładnić agresywnego pasażera. Zabrakło
zdecydowania, zgrania i wyszkolenia. Na
skrzynkę SMS wpłynęła w tej sprawie
skarga od pasażerki. W interwencji
udział brali również pracownicy „ACS”
i oni także nie potrafili obezwładnić agresywnego pasażera. Dokumentacja Panie
Prezesie i materiały CCTV do wglądu
w SOL. Panie Prezesie, czy prawidłową
decyzją było według Pana zakazywanie
szkolenia pracownikom SOL? Proszę
odpowiedzieć samemu sobie na to pytanie”.
Odnosząc się do kwestii bezpieczeństwa, były szef SOL mówi nam o kolejnych próbach zdyskredytowania go
jako pracownika i człowieka. „Panie
Prezesie, niedopuszczalnym jest stwierdzenie w stosunku do mojej osoby „i kto
to mówi, człowiek, który namawia pracowników do użycia broni wobec kobiety”. Powiedziałem Panu wówczas, że
są to pomówienia i prosiłem o wyjaśnienie, ale Pan już nie chciał rozmawiać
z nami. Powiem tak, w mojej 32 letniej
służbie wojskowej widziałem kilka razy,
jakich obrażeń można doznać w wyniku
postrzału, więc proszę mi wierzyć lub nie,
że byłbym ostatnią osobą, która „namawia do użycia broni”. Podejrzewam, że
ani Pan, ani większość pracowników
SOL nigdy takich realnych sytuacji nie widzieliście i obyście Państwo nie musieli
oglądać”.
W kolejnych akapitach Stachurski
opisuje warunki pracy pracowników
SOL. Mowa między innymi o złym stanie wyposażenia specjalistycznego takiego
jak system Patrol, ale też o tym, że brakuje mundurów, czapek letnich i zimowych, kurtek oraz rękawiczek, co doprowadziło do sytuacji, w której pracownicy pożyczali sobie nawzajem kurtki zimowe.
Prócz sprzętu, brakuje również pracowników. Pracowników SOL nie wystarcza do pracy na terenie Okęcia. Jak
zauważa były szef tej formacji, wykonują oni podwójną pracę, co skutkuje
ogromną liczbą osób na zwolnieniach lekarskich. Dlatego Stachurski retorycznie
pyta: „Co jest powodem tak częstych
zmian szefów Służby Ochrony Lotniska
w Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze” za Pana kadencji”? Po czym
dodaje: „Panie Prezesie, czy pamięta Pan,
co Panu powiedziałem, składając Panu życzenia w czasie spotkania opłatkowego?
Wątpię! Odpowiadam „lojalność to moja
wada i zawsze jestem lojalny”. A czy Pan
Prezes był lojalny wobec mnie i jest lojalny wobec pracowników Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”?

Pracownicy
jak woda w akwarium
Dla dziennikarzy nie są to nowe informacje. W grudniu ubiegłego roku na
łamach portalu strajk.eu ukazał się wywiad o katastrofalnych metodach zarządzania Przedsiębiorstwem Państwowym
„Porty Lotnicze”. Wtedy w rozmowie ze
mną opowiedział o nich Piotr Szumlewicz, dziś opowiada o nich były pracownik. Mój rozmówca zauważył te
same patologie, na które wskazał w swoim liście Stachurski: „Przygotowanie do
pracy na lotnisku jest często drogie i czasochłonne, o czym prezes świetnie wie,
bo sam o tym wspomina w wielu pismach. Ale to nie przeszkadzało mu
w rzucaniu takimi bon motami jak:
„Wymiana pracowników ma być jak wymiana wody w akwarium. Nie wymienia
się od razu całej, tylko najpierw 30%.
Z czasem wszystko co stare i niedobre eliminuje się”.
W tym cytacie świetnie została ujęta atmosfera praktyk stosowanych
w „Portach Lotniczych”. Ludzie są zwalniani, nawet mimo niezgody ich bezpośrednich przełożonych, co potem skutkuje słabnącą jakością usług świadczonych przez lotnisko, w tym jedną z podstawowych usług – zapewnienia bezpieczeństwa podróżnym.
Szpikowskim zainteresował się też
ostatnimi czasy Newsweek. W numerze
z 10 czerwca 2019 r. w artykule Radosława Omachela możemy znaleźć takie
świadectwa na temat pracy w „Portach
Lotniczych”: „Przyjąłem propozycję pracy od Szpikowskiego, ale atmosfera
szybko stała się nie do zniesienia. Jedynym miejscem w firmie, gdzie można
było swobodnie porozmawiać, była stołówka, ale i tam z czasem zaczął do mnie
przysiadać kierowca prezesa – mówi
były pracownik centrali PPL”.
Dowiadujemy się również o tym,
z jaką postawą spotkały się „reorganizacyjne” pomysły nowego prezesa: „Do
wymiatania obcych i zatrudniania swoich Szpikowski zatrudnił w 2016 r.
byłą współpracownicę z jednej ze spółek LOT Renatę Grzywnę. – Szybko zaczęła kwestionować kadrowe pomysły
prezesa. Porty Lotnicze to nie fabryka
gwoździ, ludzi z unikatową wiedzą i doświadczeniem nie można ot tak wyrzucać bez szkody dla firmy – mówi były
pracownik PPL. Po tym jak Grzywna poskarżyła się na mobbing ze strony Szpikowskiego i jego przybocznych, została zwolniona dyscyplinarnie. Należy
do licznej grupy byłych pracowników,
którzy szukają sprawiedliwości w sądach”.

W rozmowie z nami o liście byłego
szefa SOL wypowiedział się rzecznik
„Portów Lotniczych”, jasno przedstawiając linię przedsiębiorstwa. Na pytanie
dotyczące oceny listu i tez w nim zawartych, stwierdził, że „PPL nie zgadza
się z żadnym z zarzutów postawionych
w liście p. Stachurskiego. Bezpieczeństwo
na Lotnisku Chopina nie jest i nie było
zagrożone. Zarówno pasażerowie, jak
i pracownicy mogą czuć się bezpiecznie.
Najwyższy poziom ochrony jest potwierdzany audytami i kontrolami zewnętrznych organizacji”. Co do zwalniania ludzi po linii przynależności związkowej, rzecznik zaprzeczył, jakoby kiedykolwiek była ona powodem zwolnienia. Zapewnił też, że pracownicy i pasażerowie mogą się czuć na lotnisku Okęcie bezpiecznie.
Stachurski deklaruje, że nie wycofuje się z tez nim zawartych w liście. Na pytanie o reakcję ze strony instytucji, do których zaadresowany był list, odpowiedział,
że główny inspektor Państwowej Inspekcji Pracy skierował sprawę do inspektora okręgowego, a Naczelna Izba
Kontroli oświadczyła, że list będzie podstawą do przyszłych kontroli Portów Lotniczych. Póki co jednak żaden z adresatów listu nie potraktował sprawy poważnie. Minęły już trzy miesiące od
jego wysłania i reakcji wciąż nie ma.
Choć przedmiotem listu Stachurskiego jest między innymi bezpieczeństwo
pasażerów i pracowników, list nie został
zaadresowany do Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego. A to przecież w jej kompetencjach leży troska o bezpieczeństwo obywateli w takich miejscach jak
Lotnisko im. Chopina w Warszawie.
Z drugiej strony warto pamiętać, że
ABW nie zainteresowało się również
sprawą stanu technicznego samolotów
LOT-u pod koniec 2018 r., kiedy to pasażerowie jednego z samolotów floty brali udział w zbiórce na naprawę samolotu na linii Pekin-Warszawa. Nie wzbudziły
również zainteresowania Agencji apele pilotów, którzy wskazywali na naruszanie
procedur bezpieczeństwa w trakcie strajku, który miał miejsce jesienią ubiegłego
roku.
List byłego szefa SOL to ważny test
dla polskiego państwa. Oby po raz kolejny nie okazało się, że żyjemy w państwie teoretycznym, które zamiast rozwiązywać problemy, zamiata je pod dywan.

*nazwiska i imiona pracowników
PPL zostały zmienione na inicjały
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Cała nadzieja
w samolotach
piątej generacji
Fot. sierż. Patryk Cieliński/Zespół Reporterski DORSZ Combat Camera

Dla mojego pokolenia
zakup F-16 był wyznacznikiem ogromnego postępu, dla
dzisiejszych młodych
pilotów zasilenie ﬂoty
w myśliwce F-35
będzie jeszcze
większym skokiem,
a zarazem przełomem
dla Sił Powietrznych
– mówi gen. dyw. dr
inż. pil. Tadeusz Mikutel, zastępca Dowódcy
Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Jaką rolę w kreowaniu bezpieczeństwa i w skutecznej obronie
odgrywają w dzisiejszym świecie
Siły Powietrzne?
Myślę, że można się pokusić
o stwierdzenie, że najważniejszą, ponieważ w większości przypadków przyjmują
na siebie pierwsze uderzenie przeciwnika. Stanowią o efektywności obrony
powietrznej i przeciwrakietowej, jeżeli
posiadają takie zdolności. Jak wskazuje
praktyka i historia lotnictwa, Siły Powietrzne są pierwszym – obok Marynarki
Wojennej – rodzajem Sił Zbrojnych prowadzącym również działania agresywne.
Wystarczy wymienić chociażby przykład operacji Pustynna Burza, który jasno pokazuje, że lotnictwo ma niebagatelne znaczenie w osłabieniu przeciwnika.
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Jak polska obrona powietrzna
jest dziś przygotowana do swoich
zadań?
Polskie lotnictwo jest dobrze przygotowane. Samoloty F-16, które weszły
do polskiej floty ponad 10 lat temu,
przeszły chrzest bojowy podczas operacji
w Iraku, gdzie realizowały zadania rozpoznawcze na rzecz koalicji międzynarodowej działającej przeciwko Państwu
Islamskiemu, więc stopień zaawansowania naszych załóg jest naprawdę bez
zarzutu. Perspektywy pozyskania samolotów piątej generacji, jakie rysują się
przed Siłami Powietrznymi, również są
obiecujące. Minister Błaszczak wyznaczył horyzont dostaw na 2023 r., więc
nie pozostaje mi nic innego, jak tylko
trzymać się tej daty. W planie modernizacji Sił Zbrojnych RP przewidziano
zakup jednej eskadry z perspektywą
zakupu drugiej, więc mówimy o 16 bądź
32 egzemplarzach. Dla mojego pokolenia zakup F-16 był wyznacznikiem
ogromnego postępu, dla dzisiejszych
młodych pilotów zasilenie floty w myśliwce F-35 będzie jeszcze większym skokiem, a zarazem przełomem dla Sił Powietrznych.

molotów wielozadaniowych, będzie to
najwyższa pora na wycofanie z eksploatacji wciąż używanych samolotów i zastąpienie ich sprzętem, który spełnia
nasze aspiracje. Jednocześnie proces pozyskiwania nowych samolotów jest na
tyle długotrwały, że nie można z dnia na
dzień zrezygnować z modernizowanych
starych samolotów, tym samym pozbawiając pilotów sprzętu, na którym mogą
latać. Teraz najważniejszym zadaniem, na
czas oczekiwania na nowe dostawy, jest
odpowiednie utrzymanie i serwisowanie
wyeksploatowanych samolotów poradzieckich, które cały czas służą pilotom
wojskowym.

Czy te oczekiwane dostawy wyczerpią zapotrzebowanie polskiej
armii?
Nigdy nie jest tak, żeby w 100% pokryć zapotrzebowanie militarne. Zawsze może być lepiej. Chodzi raczej
o ustalenie pewnej równowagi między
oczekiwaniami strony wojskowej a środkami budżetowymi i możliwościami zakupowymi państwa. Te są oczywiście
ograniczone, ale problem ten nie dotyczy wyłącznie Polski. Chyba żaden kraj
nie dysponuje taką flotą i zapleczem, które byłyby w pełni satysfakcjonujące. Zawsze są pewne niedobory sprzętowe, ale
rolą dowódców jest tak planować operacje, żeby zminimalizować wpływ tych
mankamentów.

Polskie zakłady są dobrze wyspecjalizowane w modernizacji i remontach poradzieckiej floty. Czy
równie dobrze dają sobie radę z nowoczesnymi technologiami lotniczymi?
Myślę, że w tym obszarze ogromną
rolę odgrywają umowy offsetowe
w zakresie pozyskania technologii remontu w ramach transakcji zakupu
sprzętu. To umożliwiłoby polskim firmom szeroki udział w serwisie i utrzymaniu nowego sprzętu, który wkrótce
trafi na wyposażenie Sił Powietrznych.
WZL Nr 2 w Bydgoszczy ma duże
kompetencje w zakresie modernizacji
Herculesów, również ze względu na zespół specjalistów, w tym kadr odpływających z wojska, które zasilają zakłady
lotnicze. Stąd Herculesy będą miały
zapewnione prawidłowe serwisowanie.
Niemniej to też część floty, o której zastąpieniu samolotami o porównywalnych parametrach należy już myśleć.
W zakresie mniejszych samolotów CASA
posiadamy flotę liczącą 16 egzemplarzy,
która pozwala nam zapewnić transport
na terenie Europy, ale na dalszych kierunkach, np. na Bliski i Daleki Wschód,
potrzebne są samoloty na miarę Herculesów, bo te – pochodzące z przełomu
lat 60. i 70. – są wysłużone i coraz bardziej się starzeją, więc prędzej czy później czeka nas ich wymiana. Na tę

Czy modernizacja radzieckich
samolotów nadal jest dobrym kierunkiem w kontekście zapotrzebowania polskich Sił Zbrojnych
i uzupełnienia floty? Czy może
nadszedł czas postawić na nowoczesność?
Jak powiedziałem, nigdy nie ma się
wszystkiego, co byłoby potrzebne. Na
pewno zakup nowoczesnych samolotów piątej generacji pozwoli powoli wycofywać poradzieckie maszyny, których
żywotność stopniowo dobiega końca. Bez
względu na konkretną datę włączenia do
floty Sił Zbrojnych nowoczesnych sa-

chwilę nie można oczekiwać ich stuprocentowej sprawności i dostępności.
Jakie elementy floty i wyposażenia Sił Zbrojnych należałoby
z pańskiego punktu widzenia bezwzględnie wymienić?
W obrębie lotnictwa istnieje wiele
specjalności – są piloci śmigłowców, samolotów transportowych, są piloci wyszkoleni w lotnictwie taktycznym, którzy
potrzebują różnych narzędzi pracy. Niewątpliwie wspólnym dążeniem jest postęp i posługiwanie się sprzętem, który
odzwierciedla rozwój w sferze technologii
lotniczej. Na pewno należy szukać sa-

Marzeniem każdego pilota wojskowego jest latać
jak najwięcej na jak najlepszym sprzęcie, choćby
samolotami piątej generacji, ale jednocześnie nigdy nie
mieć konieczności go użyć w działaniach wojennych.

molotów, które sprawdzą się nie tylko
w obronie, lecz także w działaniach
ofensywnych wobec przeciwnika. Obronę powietrzną mamy, na miarę posiadanych sił i środków, dobrze zorganizowaną, a zakupy w ramach sytemu „Wisła” dodatkowo pomogą ją wzmocnić,
natomiast w przewidywaniach i planach zakupowych nie można pomijać
części zaczepnej. Tu widzę częściowo
miejsce dla samolotów piątej generacji,
których właściwości pozwalają zwalczać
przeciwnika. Marzeniem każdego pilota wojskowego jest latać jak najwięcej na
jak najlepszym sprzęcie, choćby samolotami piątej generacji, ale jednocześnie
nigdy nie mieć konieczności go użyć
w działaniach wojennych.
Jak powinna wyglądać idealna
flota z biało-czerwoną szachownicą?
Zawsze potrzebna jest dyskusja
o równowadze między lotnictwem bojowym a zabezpieczającym, czyli transportem, lotnictwem ratowniczym itp.
Przez pryzmat ostatnich 10, a nawet kilkunastu lat, poświęciliśmy dużo uwagi
transportowi lotniczemu i w tym obszarze mamy duży potencjał, choć i tak niewystarczający, bo większość operacji jest
prowadzona poza granicami kraju. Jeśli
popatrzymy na stan floty transportowej,
raczej nie widzę powodu do zażaleń. Co
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innego lotnictwo taktyczne – tu, pomijając F-16, w dużej mierze zostaliśmy
w tyle z flotą samolotów porosyjskich.
Dopiero obecna próba zakupu samolotów piątej generacji wyrównuje balans
między lotnictwem bojowym, które jest
istotą Sił Powietrznych, i lotnictwem zabezpieczającym. Widzę też niszę dla lotnictwa szkolnego, które powinno być definiowane jako bojowe.
Od 20 lat Polska jest członkiem
NATO. Jak ocenia pan ten okres
przynależności do Sojuszu pod
względem dostępu do technologii
i szkoleń oraz wsparcia?
NATO nie zapewnia nikomu technologii. Oczywiście są w obrębie struk-
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tur natowskich instytucje, które mogą pomóc w nabywaniu pewnych zdolności czy
pozyskiwaniu technologii w ramach wymiany wiedzy, ale wszelkie umowy dwustronne trzeba negocjować indywidualnie.
Jak wyszkolenie pilotów wpływa na przewagę nad przeciwnikiem?
Sprawy sprzętowe są niezwykle ważne, ale zaryzykowałbym stwierdzenie, że
to wyszkolenie stanowi „większą połowę”
sukcesu. Dyskusja o przewadze morale
nad techniką pozostanie chyba nierozstrzygnięta, podobnie jak debata o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad
świętami Wielkiej Nocy. Jednak nieza-

leżnie od tego, jaką część całkowitej skuteczności armii stanowi przeszkolenie
bojowe, jego waga jest nie do przecenienia. Dlatego jestem zdania, że powinniśmy dążyć do utrzymania jak najszerszego spectrum szkolenia załóg u nas w kraju, oczywiście nie zaniedbując szkoleń
u producenta sprzętu, jak miało to miejsce w przypadku F-16, bo są one cennym
źródłem pierwszej wiedzy na temat techniki i podstaw taktyki. W kraju powinniśmy w wyrafinowany sposób pogłębiać
głównie wiedzę taktyczną, zapewniając sobie dostęp do praktyki poprzez zakup nowoczesnych symulatorów i programów
szkoleniowych, aby zachować niezależność. To bardzo ważne, bo w czasie
konfliktu będziemy zdani na siebie.
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Perspektywy pozyskania samolotów piątej generacji,
jakie rysują się przed Siłami Powietrznymi, są obiecujące. Minister Błaszczak wyznaczył horyzont dostaw na
2023 r., więc nie pozostaje mi nic innego, jak tylko
trzymać się tej daty.

my się – Iskra z awioniką z lat 50. nie
spełnia wymogów nowoczesnego szkolenia. Orlik jest lepszy, ale wciąż odbiega od współczesnych standardów. Natomiast Bielik dobrze się sprawdza jako
samolot przejściowy w kierunku samolotów bojowych.

Czy legenda polskich pilotów
broni się współcześnie? Nadal wyróżniamy się pod wzglę-dem umiejętności i przygotowania wojskowego?
Nie mam co do tego wątpliwości.
Polski personel nadal jest ceniony – mówię nie tylko o pilotach, lecz także o wyspecjalizowanych technikach i oficerach
związanych z rozpoznaniem. Jednocześnie jak każda inna sfera polskie lotnictwo ma swoje wzloty i upadki. Obecnie
znaczącym przejawem postępu jest zakup
zaawansowanych samolotów szkolenia
lotniczego Bielik dla 4. Skrzydła Lotnictwa Szkoleniowego w Dęblinie, co pozwoli na płynne przejście na F-16, a nawet samoloty piątej generacji. Nie łudź-

W jakim kierunku zmierza dziś
technologia lotnicza? Jakie aspekty są najbardziej rozwijane?
Istnieją dwa tory rozwoju technologii. Jeden wiąże się z samolotami bezzałogowymi, drugi – z załogowymi. Szeroko wyznawana teoria mówi, że udział
bezzałogowców będzie rósł, ale na pewno nie wyprą one lotnictwa załogowego.
Zdecydowanie rośnie ich udział w lotnictwie taktycznym. Jednocześnie jasno
trzeba sobie powiedzieć, że systemy bezzałogowe mają duże ograniczenia. Przede
wszystkim chodzi o opóźnienia reakcji
wynikające z niedoskonałego pola widzenia kamery oraz czasu transmisji danych. W Wielkiej Brytanii kilka lat temu
odbyła się konferencja poświęcona psychologicznym aspektom użycia systemów bezzałogowych. Ta sfera jest równie ważna, bo trzeba pamiętać, że odpowiedzialność, jaka wiąże się z obsługą
bezzałogowca, jest taka sama jak w przypadku pilota, który siedzi za sterami.
Czy polski przemysł jest w stanie sprostać standardom Sił Powietrznym w zakresie oczekiwanego sprzętu i wnieść swój wkład
w wyposażenie lotnicze na miarę
czasów i bieżących potrzeb? Mamy
z czym uczestniczyć w globalnym
wyścigu dostaw?
Na pewno nie wszędzie mamy szansę zaistnieć, ale są obszary, gdzie polski
przemysł technologii lotniczych radzi sobie zupełnie nieźle i może być konkurencyjny. Nie możemy liczyć na polskie

dostawy w zakresie lotnictwa taktycznego, bo nie mamy doświadczenia w tego
rodzaju konstrukcjach, ani w dziedzinie
uzbrojenia dalekiego zasięgu. Z drugiej
strony mamy dość duże osiągnięcia w obszarze produkcji śmigłowców. Pole do popisu stanowią też dla polskiej branży lekkie samoloty szkolne. Wiele firm prywatnych produkuje takie samoloty dla
rynku cywilnego i nie widzę przeciwwskazań, żeby któraś z nich skonstruowała samolot turbośmigłowy – następcę Orlika, pochodzącego z lat 70. Mamy
doświadczenie i bazę, które pozwoliłyby
konkurować z zagranicznymi producentami. To głównie kwestia zainwestowania dużych środków w tego typu
projekt. Można by się o to pokusić, bo
rynek jest chłonny i wiele państw poszukuje dobrych samolotów turbośmigłowych. Wejście na rynek z samolotem
podwójnego zastosowania – szkolnobojowego – na pewno byłoby korzystne.
Czy drony stanowią zagrożenie
dla działań wojskowych w sferze
powietrznej?
Incydenty są zauważalne. Myślę, że
lotnictwo cywilne też odczuwa ten problem. Spotykamy się z tym choćby przy
ochronie imprez masowych. Na świecie
istnieją różne rozwiązania ograniczające
zagrożenia ze strony dronów. Można
pójść w ślady Niemiec, gdzie każdy
dron, o ile się nie mylę, powyżej 1 kg ma
być zaczipowany i zarejestrowany. Obawiam się, że w Polsce mogłoby to być niewykonalne, ale nie wykluczam, że w końcu staniemy przed taką decyzją, bo lepiej
działać już na początku, gdy niebezpieczeństwa są zidentyfikowane i pojawiają się stosunkowo rzadko, niż dopiero
wtedy, gdy zacznie dochodzić do wypadków.
Rozmawiał Mariusz Gryżewski
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Siedem grzechów
głównych
Centralnego Portu
Komunikacyjnego
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Planowany węzeł przesiadkowy między
Warszawą i Łodzią integruje nie tylko
transport lotniczy, kolejowy i drogowy,
lecz także grupy interesów.

Igor Stokłosa

Chciwość
Niedawno rząd dofinansował spółkę, która ma zbudować CPK kwotą 300
mln zł. Dotychczasowy kapitał zakładowy CPK wynosił 10 mln zł. Jak tłumaczy firma, pieniądze wydano m.in. na powołanie spółki celowej i – cokolwiek by
to nie znaczyło – jej zmobilizowanie; rekrutację pracowników dla komponentów: kolejowego i lotniskowego. Z tej
puli sfinansowali również m.in. „wykonanie wstępnej koncepcji portu lotniczego
(wskazanie ponad 120 elementów infrastruktury lotniska), rozpoczęcie konsultacji strategicznych CPK z partnerami
branżowymi (zarządcami infrastruktury,
dostawcami mediów itd.), rozpoczęcie
Regionalnych Konsultacji Strategicznych
dotyczących przebiegu linii WarszawaCPK-Łódź-Poznań/Wrocław, start działalności Rady Społecznej oraz podział zadań inwestycyjnych między CPK i PKP
PLK w ramach Programu Kolejowego
CPK (tzw. 10 szprych). Z grubsza wyszedł
milion na szprychę.

Pycha
Centralny Port Lotniczy budowany
jest z uwagi na wyczerpującą się przepustowość warszawskiego lotniska, ale
też, a może głównie dlatego, że rośnie narodowy przewoźnik LOT i zwyczajnie na
Okęciu nie starczy mu już miejsca, szczególnie przy wzroście ruchu lotniczego
ogółem – takie mniej więcej jest oficjalne uzasadnienie tego projektu. Dodatkowym argumentem pojawiającym się
w kuluarach jest bezpieczeństwo państwa.
CPK ma być miejscem, za które ginąć
będą inne nacje, gdyż ewentualne zajęcie
tak ważnego węzła przesiadkowego będzie naruszać nie tylko nasz interes gospodarczy, ale też innych państw regionu. Do tego wyimaginowanego obrazu
potęgi państwa i narodowej linii, warto
załączyć karykaturę prezesa LOT Rafała Milczarskiego klękającego w zeszłym
roku przed liderką pracowniczego protestu w firmie. Wtedy przekaz o sile i potędze państwa polskiego, którego lotniczym ramieniem jest LOT, CPK i Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” będzie zdecydowanie pełniejszy.

Nieczystość
Część lotniskowa inwestycji CPK
przeszła Test Prywatnego Inwestora wykonany przez niezależną firmę konsul-
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tingową z tzw. wielkiej czwórki. Dokument określił m.in. podstawowe parametry inwestycji i zweryfikował argumenty ekonomiczne przemawiające za jej
budową. Wyniki testu pokazały opłacalność budowy CPK dla potencjalnego
inwestora prywatnego: zakładana stopa
zwrotu wynosi ponad 10%. TPI pokazuje, że budowa CPK ma uzasadnienie
ekonomiczne i dowodzi opłacalności
z perspektywy potencjalnego inwestora
prywatnego – podaje spółka. Do tej
pory nikt nie zna nazwy firmy doradczej,
dokumentu tej firmy, kwoty, jaką wydano na jej sporządzenie, i czasu, w jakim
przeprowadzono analizę. Ale to ten dokument stał się podstawą do ujawnienia
przez byłego prezesa CPK Jacka Bartosiaka, że „lotniczy komponent” CPK zbuduje prywatny inwestor.

nawet wyobrazić sobie, w jaki sposób
wpłynie to na zagospodarowanie przestrzeni miejskiej stolicy. Nieograniczona
w górę zabudowa tej części miasta na
pewno przyczyni się zamknięcia ostatnich
kanałów wentylujących miasto, a w konsekwencji zwiększy stan zanieczyszczenia
powietrza stolicy.

Zazdrość
Trudno zrozumieć dlaczego podległe
temu samemu resortowi infrastruktury co
CPK, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, blokuje rozbudowę portu
w Modlinie, choć inwestować w lotnisko
chce Marszałek Mazowsza, a być może
też Warszawa. Zawieszona w powietrzu
przez działaczy PiS wersja o legendarnych
właścicielach gruntów położonych
w okolicy modlińskiego portu, którzy powiązani są z PRL- owskimi służbami bez-

zgodził się na osłabienie siły finansowej
PPL w przede dniu czekającego przedsiębiorstwo ogromnego wysiłku inwestycyjnego, którego celem jest zabezpieczenie przepustowości Lotniska Chopina do czasu zbudowania CPK.

Lenistwo
To największy grzech ludzi, którzy zarządzają projektem. Nawet opozycja
przestała pytać dlaczego lotnisko ma powstać w Baranowie właśnie, a nie np.
w Nowym Mieście n. Pilicą? Do tej pory
też zarządzający spółką nie przedstawili w tym zakresie przekonywujących
analiz. Takimi trudno nazwać informacje ze strony www spółki, która powołuje się na raporty PwC, Baker McKenzie, a nawet Polityki Insight. Jest też odwołanie do innego wiarygodnego źródła,
czyli Ministerstwa Infrastruktury, którego

Gniew
Zbudowanie lotniczego komponentu przez prywatnego inwestora po oddaniu do użytku CPK i jednoczesnej likwidacji Lotniska Chopina, oznacza pośrednią prywatyzację połowy rynku lotniczego w Polsce. Obecnie taką część polskiego rynku obsługuje Lotnisko Chopina, a jego prywatyzacja jest niemożliwa z uwagi na formę prawną zarządzającego nim Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”, które działa na
podstawie odrębnej ustawy.
Zaplanowana na kolanie megalomańska inwestycja zamiast przysporzyć
korzyści państwu doprowadzi zatem do
oddania firmie prywatnej zysków z wyśmienicie rozwijającego się dotąd i świetnie rokującego w przyszłości segmentu
lotniczego. Dodatkowo, przekazanie
projektu w zarząd zagranicznemu podmiotowi w nieprzejrzystych i nietransparentnych okolicznościach, naraża
bezpieczeństwo państwa. Port lotniczy to
krytyczna infrastruktura państwa.

Łakomstwo
Oddanie w ręce prywatnego inwestora budowy lotniska w ramach CPK jest
o tyle ciekawe, że nawet w przypadku
przegranych przez PiS wyborów, nikt nie
zatrzyma inwestycji. A to już prosta
droga do jeszcze większych pieniędzy.
Otóż, przyjmijmy, że ruszy CPK, a dzień
wcześniej zamknięte zostanie Lotnisko
Chopina. Port odda deweloperom nie tylko pokaźną połać terenów pod inwestycje
zajmowane dotąd przez lotnisko, ale
odblokuje również zabudowę centrum
stolicy, która do tej pory jest blokowana
przez tzw. lejek lotniskowy, czyli kanał,
który ma zabezpieczyć bezpieczeństwo lądowań samolotów w porcie. Trudno
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Zbudowanie lotniczego komponentu przez prywatnego
inwestora po oddaniu do użytku CPK i jednoczesnej
likwidacji Lotniska Chopina, oznacza pośrednią prywatyzację połowy rynku lotniczego w Polsce.
pieczeństwa raczej odpada. Posiadając
w ręku wszystkie sznurki władzy, już
dawno PiS ujawniłby spis latyfundystów. A może chodzi po prostu o to, że
rozbudowa Modlina ukazałaby bezsens
budowy CPK i nowego Modlina, w Radomiu.

Nieumiarkowanie
w jedzeniu i piciu
W zeszłym roku utworzono Polski
Holding Hotelowy i przekazano do niego warte kilkaset milionów złotych hotele, należące wcześniej do Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”. To działanie przeprowadzono na
podstawie art. 131 ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, które co prawda dopuszcza
nieodpłatne przejęcie przez Prezesa Rady
Ministrów na rzecz Skarbu Państwa
udziałów lub akcji należących do PPL, ale
w kontekście tych przepisów dotyczących
przecież CPK, taka operacja jest niezrozumiała i nasuwa przynajmniej dwa pytania. Dlaczego Minister Infrastruktury,
który nadzoruje PPL, zgodził się na
przekazanie wartych kilkaset milionów
złotych hoteli, skoro Polski Holding
Hotelowy nie jest formalnie i bezpośrednio zaangażowany w proces budowy
CPK? Dlaczego Minister Infrastruktury

urzędnicy wyliczyli, że „w wyniku budowy CPK powstanie łącznie prawie 150
tys. miejsc pracy, w tym ok. 40 tys. w bezpośrednim otoczeniu węzła przesiadkowego oraz ok. 110 tys. w gałęziach gospodarki powiązanych z inwestycją” (pisownia oryginalna – przyp. red.). Spółka nie podała niestety, ile czasu zaoszczędzili wprowadzający komunikat na
stronę www, skracając około do ok.
Szkoda, bo byłoby przynajmniej zabawnie, a tak jest tylko strasznie.
I

Tradycyjna receptura
Naturalne składniki

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!

Czekamy na Państwa codziennie w trzech lokalizacjach
Warszawa
ul. Francuska 48/1, tel. 603 333 711
Sokołów Podlaski
ul. Długa 6 i ul. Marii Curie Skłodowskiej 2, tel. 505 031 383
Stara Lodziarnia i Stara Lodziarnia Filia w Warszawie
stara_lodziarnia_sokolow i staralodziarniawawa

