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Czy obronimy się
przed uberyzacją pracy?

Piotr Szumlewicz

Przed Państwem trzeci numer „Faktów” w nowej odsłonie.
Celem naszego pisma jest zainicjowanie rzeczowej dyskusji
odnośnie najważniejszych problemów rynku pracy i polityki
społecznej. Dlatego w naszym magazynie tworzymy ramy dla
merytorycznego sporu między kluczowymi partnerami życia
społecznego, a zarazem przedstawiamy własne propozycje,
które poddajemy osądowi różnych komentatorów.
Nasze pismo ukazuje się w czasie szczególnym. Polska
i świat walczą z epidemią, która szybko doprowadziła do
globalnego kryzysu i wszystko wskazuje na to, że recesja będzie
bardzo głęboka. Koronawirus jednak nie tylko zamroził
znaczną część gospodarki, ale też uruchomił systemowe zmiany
na rynku pracy. Jak pokazujemy w „Faktach”, w Polsce rząd
nie wykorzystuje kryzysu do modernizacji gospodarki i poprawienia standardów pracy, lecz do spadku stabilności
zatrudnienia i wzrostu nierówności społecznych. Przy czym
negatywne trendy były obecne już przed epidemią, a czas
zarazy może jeszcze je przyspieszyć.
Główny dział numeru dotyczy uberyzacji pracy, która
wiąże się z rosnącym spadkiem stabilności i wzrostem
deregulacji zatrudnienia. Opisujemy różne formy działalności

gospodarczej, które sytuują się na granicy prawa i które
wymykają się nadzorowi demokratycznie wybieranych
rządów. Podczas kryzysu ich pozycja może się umocnić i to
one mogą być wygranymi po epidemii.
W magazynie przyglądamy się też warunkom zatrudnienia
w handlu, w tym szczególnie inicjujemy dyskusję nad
celowością selektywnego zakazu pracy w niedziele. Pytamy o
to, czy w niedziele i święta lepiej zamykać duże placówki
handlowe, czy wprowadzić znacznie wyższe wynagrodzenia za
dni dotychczas wolne od pracy. Z całą pewnością ten temat
wróci tuż po zakończeniu epidemii.
Realizując naszą misję, w marcu bieżącego roku
zorganizowaliśmy Forum Dialogu Społecznego poświęcone
transportowi lotniczemu. Z parterami społecznymi
rozmawialiśmy o łamaniu praw pracowniczych w branży
i przedstawiliśmy alternatywę wobec rządowej wizji
Centralnego Portu Komunikacyjnego w Baranowie. Naszym
zdaniem znacznie lepszym rozwiązaniem byłby duoport
lotniska im. Fryderyka Chopina i lotniska w Modlinie.
Wnioski z Forum również są ważną częścią numeru.
Zapraszamy do lektury!
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Koronawirus
– czas na New Deal
Epidemia koronawirusa obnażyła olbrzymią skalę bezprawia na polskim
rynku pracy i brak przygotowania władzy na sytuacje kryzysowe. Niestety
rząd nie uczy się na błędach i nie walczy z patologicznymi zjawiskami.

Piotr Szumlewicz
Śmieciowy rynek pracy
Polska jest krajem o gigantycznej
skali niestandardowego zatrudnienia.
Chociaż już pięć lat temu PiS obiecywał
likwidację umów śmieciowych, to ich skala wręcz wzrosła. W 2018 r. było 1,3 mln
osób, z którymi została zawarta umowa
zlecenie lub umowa o dzieło, a które nie
były nigdzie zatrudnione na podstawie
stosunku pracy, co oznacza wzrost
o 8,3% w porównaniu z 2017 r. Również
o 8,3% wzrosła skala samozatrudnionych.
Pod koniec 2018 r. było ich 1,3 mln. To
łącznie aż 2,6 mln ludzi, a jest jeszcze kilkaset tysięcy nisko opłacanych stażystów

gulacji na poziomie branżowym. Dlatego też Polska jest krajem o najniższej skali układów zbiorowych w Unii Europejskiej.
Polska jest też krajem, w którym na
masową skalę wynagrodzenia nie są płacone na czas, a wiele firm nie płaci za
nadgodziny. Ponadto uzwiązkowienie
wynosi nieco ponad 10%, a w mikroprzedsiębiorstwach oscyluje wokół zera.
Mamy też bardzo niesprawiedliwy
system podatkowy. Osoby o niskich zarobkach płacą relatywnie wysokie podatki, a milionerzy mają niskie obciążenia fiskalne.

dzo niskie i selektywne zasiłki dla bezrobotnych, które nie pozwalają na zaspokojenie podstawowych potrzeb.
Patologii jest więc mnóstwo i rząd
Prawa i Sprawiedliwości ich nie ograniczył. Paradoksalnie szansą na systemowe
zwalczenie przynajmniej części negatywnych zjawisk jest kryzys wywołany
epidemią. Gwałtowne załamania gospodarki to nie tylko tragedia dla setek
tysięcy ludzi, ale też szansa na nową organizację ładu społeczno-ekonomicznego. Niestety widzimy, że ani rząd, ani
opozycja nie zamierzają wykorzystać recesji do systemowej naprawy polskiego
rynku pracy.

Pomoc dla firm, a nie ludzi

Tarcza antykryzysowa rządu opiera się głównie
na kredytach i zwolnieniach dla przedsiębiorców.
dla przedsiębiorców.
i wciąż rozbudowywana szara strefa.
Niestandardowe umowy przenikły do
większości branż, w tym do służby zdrowia czy górnictwa, gdzie jeszcze kilkanaście lat temu mało kto o nich słyszał.
Nawet w obrębie jednej firmy, Polskich
Linii Lotniczych LOT, pracownicy wykonujący te same obowiązki i pracujący
w tym samym trybie mają różne rodzaje umów. To jawna kpina z prawa pracy,
a zarazem uderzający dowód braku re-

Polski rynek pracy nie dość, że jest
bardzo elastyczny i wiele firm łamie
przepisy prawa pracy, to mamy też bardzo niskie wskaźniki aktywności zawodowej. Choć stopa bezrobocia do wybuchu epidemii koronawirusa utrzymywała się na niskim poziomie, wskaźniki
aktywności zawodowej i zatrudnienia od
lat są o kilka punktów procentowych niższe niż wynosi średnia unijna, co dotyczy
szczególnie kobiet. Ponadto mamy bar-

Tarcza antykryzysowa rządu opiera
się głównie na kredytach i zwolnieniach
dla przedsiębiorców. Rząd rezygnuje z poboru składek od części firm, w tym
wszystkich mikroprzedsiębiorstw, dopłaca do pensji pracownikom w firmach, w których jest zastój, oferuje niewielkie kredyty. Generalnie wsparcie
adresowane jest głównie do mikroprzedsiębiorców, a w dalszej kolejności
do małych i średnich firm. W mniejszej
skali dotyczy firm dużych. Natomiast
w nikłym stopniu tarcza wspiera pracowników etatowych i w ogóle nie
wspiera pracowników zatrudnianych
w ramach co miesiąc odnawianych
umów cywilnoprawnych. Nie ma też żadnych dodatkowych świadczeń dla osób
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bezrobotnych i tych, które tracą pracę
w wyniku kryzysu.
Ponadto wszystkie propozycje rządu,
podobnie jak i poprawki opozycji, zakładają kolaps gospodarki i olbrzymią pomoc dla niedziałających przedsiębiorstw.
Państwo ma dokładać dziesiątki miliardów złotych do firm, które zawieszają
swoje działanie. Na dodatek rząd rezygnuje z pobierania dużej części składek
i podatków. Innymi słowy władza uruchamia potężne wydatki, które w żadnej
mierze nie przyczyniają się do rozkręcenia koniunktury, a do tego pozbywa się
środków do aktywnego przeciwdziałania
kryzysowi. To nie jest program walki
z kryzysem, tylko bardzo droga kroplówka, która doprowadzi do katastrofy gospodarki i bankructwa państwa, jeżeli epidemia potrwa ponad trzy miesiące.
Jednocześnie to program, który praktycznie nie uwzględnia wsparcia dla
osób, które utraciły dochody i który nie
traktuje wzrostu bezrobocia i ubóstwa
jako problemu, z którym rząd powinien
się zmierzyć.

Aktywizacja,
a nie dopłacanie
do niedziałających firm
Ani rząd, ani opozycja nie myślą
o tym, aby wykorzystać kryzys do strukturalnych zmian na rynku pracy. Pomoc
dla mikroprzedsiębiorstw jest bezwarunkowa, nie nakłada ona na nich obowiązku zamiany śmieciówek na etaty ani
nawet zachowania poziomu płac. Rząd
i opozycja jednym chórem zgadzają się,
że ma nastąpić nacjonalizacja strat poszczególnych firm bez oczekiwania od
nich zmian w strukturze zatrudnienia.
Tymczasem aby skutecznie walczyć
z kryzysem, a zarazem pozwolić po
przejściu epidemii szybko odbudować
gospodarkę i miejsca pracy, Polsce potrzeba aktywnego przeciwdziałania bezrobociu przez uruchomiony na masową
skalę system zamówień publicznych.
Państwo nie powinno ładować miliardów w niedziałające firmy, lecz za wszelką cenę podtrzymywać ekonomiczną aktywność społeczeństwa, podporządkowując rynek pracy wyższej jakości życia
społecznego w czasie epidemii. Innymi
słowy rozkręcanie koniunktury powinno oznaczać realizację ważnych potrzeb
społecznych.
Takie działania powinny wymagać
szybkiej i daleko posuniętej koordynacji
między działaniami władzy krajowej i samorządowej. W ramach tego programu
restauracje i kawiarnie mogłyby przygotowywać posiłki dla szpitali, domów
opieki społecznej czy urzędów. Hotele
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i uzdrowiska, które decyzją rządu zostały
zamknięte, powinny zostać wykorzystane jako miejsca kwarantanny i mieszkania dla bezdomnych, a w razie potrzeby
też jako placówki zdrowotne. Mogłoby
też powstać wiele punktów dystrybucji
podstawowych środków higienicznych.
Firmy transportowe mogłyby pomagać
w rozwożeniu niezbędnych dóbr. W ten
sposób powstałoby wiele tysięcy miejsc
pracy, opłacanych ze środków publicznych. To kosztowne rozwiązanie, ale
z perspektywy ciągłości funkcjonowania
gospodarki lepiej sztucznie utrzymywać
aktywność zawodową społeczeństwa niż
wydawać miliardy na przedsiębiorstwa,
które nie wytwarzają żadnych dóbr ani
nie świadczą żadnych usług, tracić wpływy podatkowe i obniżać popyt wewnętrzny. Innymi słowy w czasie kryzysu państwo powinno być głównym kreatorem miejsc pracy, a zarazem zleceniodawcą dla prywatnych przedsiębiorstw. Nie chodzi o podtrzymywanie
recesji, a o masową mobilizację państwa
na rzecz walki ze śmiercionośnym wirusem i zarazem ratowanie gospodarki.
Niestety nic takiego nie proponuje ani
rząd, ani opozycja, ani państwo, ani samorządy.

Stabilizacja rynku pracy
Kryzys daje szansę, aby ustabilizować
rynek pracy i znacząco obniżyć skalę niestandardowego zatrudnienia. Dlatego
Związkowa Alternatywa zaproponowała, aby część pomocy w ramach tarczy antykryzysowej uzależnić od zamiany umów
śmieciowych na etaty. W czasie kryzysu
rząd mógłby ogłosić abolicję dla pracodawców, którzy dotychczas omijali obowiązek zatrudnienia na etat i nie karać ich
mandatami, a teraz dać im szansę na eliminację niestandardowego zatrudnienia i wręcz udzielić dodatkowej pomocy finansowej.
Warto też zwrócić uwagę, że w ramach deklarowanej pomocy rząd nie potrafi precyzyjnie określić adresatów. Pomoc obejmie wiele firm, które wcale nie
poniosły strat w związku z epidemią, a zarazem ominie setki tysięcy osób, które
utraciły dochód. Dlatego widzimy, że
w polskiej gospodarce potrzeba więcej
przejrzystości, w tym branżowych układów zbiorowych, które wyznaczałaby
warunki pracy w poszczególnych zawodach. Dzięki ich funkcjonowaniu pomoc
mogłaby być precyzyjnie adresowana
do pracowników tych branż, które poniosły największe straty. Łatwiej adresować pomoc i podejmować negocjacje,
gdy rynek pracy jest bardziej uporządkowany.

Poprawa jakości
usług publicznych
Kryzys obnażył niską jakość usług publicznych. Mnóstwo pracowników placówek medycznych i domów pomocy
społecznych zakaziło się koronawirusem
ze względu na braki sprzętu medycznego, braki procedur BHP oraz rozpowszechnione umowy niestandardowe,
które skutkują tym, że tysiące pracowników medycznych pracują w wielu
szpitalach. W konsekwencji jedna pielęgniarka zakażona koronawirusem może
zakazić pacjentów i personel medyczny
nawet w pięciu szpitalach. Okazało się
też, że polskie państwo bardzo szybko zaczęło dezerterować ze swoich podstawowych obowiązków. Najbardziej narażeni na śmiertelne skutki koronawirusa
seniorzy już w marcu utracili opiekę instytucjonalną, ponieważ rząd zdecydował
się zamknąć domy seniora. Zamiast zagwarantować osobom chorym i niedołężnym najwyższe standardy opieki, władza pozbawiła ich wsparcia.
Wraz z rozwojem epidemii coraz
gorzej działały też urzędy państwowe i samorządowe. Ludzie nie mogli załatwić
nawet najważniejszych spraw administracyjnych, a pomoc obywatelom często
była uzależniona od widzimisię poszczególnych urzędników. Praktycznie
przestały działać też sądy, urzędy pracy
czy Państwowa Inspekcja Pracy. W czasie, gdy ludzie najbardziej potrzebowali
wsparcia, władza postanowiła abdykować. Okazało się też, że częścią planu rządu w czasie kryzysu stały się zwolnienia
i obniżki pensji dla pracowników sektora publicznego. Nie dość więc, że urzędy zaczęły gorzej działać, to dodatkowo
rząd postanowił ograniczyć w nich zatrudnienie.
Państwo nie wyciągnęło zatem żadnych lekcji z epidemii. Z całą pewnością
społeczeństwo lepiej znosiłoby trudny
okres, gdyby urzędy wspierały je w radzeniu sobie z codziennymi problemami.
Tym bardziej, że kryzys obnażył braki
w funkcjonowaniu prywatnych instytucji – przykładowo komercyjna służba
zdrowia błyskawicznie wycofała się z pomocy pacjentom. Okazało się, że przy
strukturalnych problemach, tylko państwo jest w stanie skutecznie reagować.
Niestety polski rząd nie wykorzystuje epidemii do poprawy jakości administracji.
A przecież z całą pewnością kryzysy i klęski żywiołowe będą się powtarzać. Już teraz mamy kryzys klimatyczny i związaną z nim suszę. Tutaj również rząd nie podejmuje praktycznie żadnych działań
naprawczych, a wręcz w czasie trwania
epidemii pojawił się pomysł, wspierany
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Rząd powinien
radykalnie zmienić
swoją politykę
i przyjąć kompleksowe
rozwiązania, które
chroniłyby przed
ubóstwem tak
w czasie kryzysu,
jak i po jego
zakończeniu.

przed duże centrale związków zawodowych, by Polska odeszła od ograniczeń
emisji CO2. To najlepsza droga, aby z jednej klęski żywiołowej szybko przejść do
następnej.

Minimalny Dochód
Gwarantowany
Kryzys to też świetna okazja, by
uszczelnić systemy przeciwdziałania biedzie i wykluczeniu społecznemu. Mamy
bardzo nieszczelny i selektywny system
wsparcia dla osób o niskich dochodach.
Zgodnie z ostatnimi danymi w 2018 r. pomimo dobrej koniunktury na rynku pracy i wzrostu realnych płac, odsetek osób
żyjących poniżej minimum egzystencji
wzrósł z 4,3% do 5,4% – o ponad 25%!
Innymi słowy nawet w okresie prosperity doszło do zwiększenia wykluczenia społecznego, które nastąpiło we wszystkich
grupach społecznych. Bardzo trudna jest
też w Polsce sytuacja osób bez pracy. Choć
bezrobocie w ostatnich miesiącach nieznacznie przekracza 5%, bez prawa do zasiłku jest około 85% bezrobotnych! To
najwyższy odsetek w Unii Europejskiej;
ponadto zasiłek jest bardzo niski i nie pozwala na zaspokojenie nawet podstawowych potrzeb. Jeśli tak źle wyglądała sytuacja osób najuboższych przed epidemią,

to z całą pewnością dojdzie do olbrzymiego skoku ubóstwa w jej trakcie.
Dlatego rząd powinien radykalnie
zmienić swoją politykę i przyjąć kompleksowe rozwiązania, które chroniłyby
przed ubóstwem tak w czasie kryzysu, jak
i po jego zakończeniu. Takim instrumentem walki z biedą mogłoby być
wprowadzenie Minimalnego Dochodu
Gwarantowanego, czyli świadczenia,
które uzupełniałoby dochody najuboższych do określonego poziomu. W Polsce często wskazywaną granicą ubóstwa
jest minimum socjalne, które wyznacza
taki zakres i poziom zaspokajanych potrzeb, aby osobie na każdym etapie jej
rozwoju umożliwić reprodukcję sił życiowych, posiadanie i wychowanie potomstwa oraz utrzymanie więzi społecznych. Innymi słowy, wskaźnik minimum socjalnego to granica wykluczenia z życia społecznego i kulturalnego.
W czwartym kwartale ubiegłego roku
granica minimum socjalnego w jednoosobowych gospodarstwach pracowniczych wynosiła 1218 zł, w dwuosobowych gospodarstwach pracowniczych
– 2010 zł, w trzyosobowych z jednym
dzieckiem – 3022–3218 zł, w czteroosobowych z dwójką dzieci – 3890 zł,
w jednoosobowych gospodarstwach

emeryckich – 1195 zł, w dwuosobowych
gospodarstwa emeryckich – 1990 zł. Innymi słowy, aby zabezpieczyć społeczeństwo przed popadnięciem w ubóstwo, Minimalny Dochód Gwarantowany powinien wynosić około 1500 zł.
Według ostatnich danych z 2018 r. poniżej granicy minimum socjalnego żyło aż
41,1% gospodarstw domowych. Wprowadzenie MDG oznaczałoby zatem nie
tylko uratowanie setek tysięcy Polaków
i Polek przed biedą, ale też wyprowadziłoby z ubóstwa miliony obywateli.
W ten sposób osoby całkowicie pozbawione dochodu, otrzymywałyby od państwa 1500 zł, a osoby zarabiające 900 zł,
dostawałyby 600 zł. Niektórzy wskazują, że to ryzykowne rozwiązanie, bo
przestałoby się opłacać zatrudnianie w ramach umów cywilnoprawnych za kilkaset złotych. Ale czy to faktycznie wada?
Może najwyższy czas na eliminację śmieciówek i rozpowszechnienie umów etatowych, w ramach których już teraz płaca minimalna wynosi 1921 zł netto.
Epidemia to bardzo trudne wyzwanie
dla większości społeczeństwa. Ale to też
szansa, aby dokonać zmiany systemowej
i wprowadzić rozwiązania, które skutecznie nas przed nią ochronią i pozwolą godnie żyć po jej zakończeniu.
I
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Kwarantanna
dla fundamentalistów
rynkowych

Rola państwa w ratowaniu przedsiębiorców przed bankructwem z publicznych funduszy ma istotny skutek. Rodzimi fundamentaliści rynkowi musieli
zmienić swoją śpiewkę. Kształtują oni poglądy o dobrze funkcjonującej gospodarce, orzekają, na co może pozwolić sobie państwo jako reprezentant
potrzeb zdrowotnych, edukacyjnych, socjalnych całej wspólnoty życia i pracy.

Tadeusz Klementewicz
mediach społecznościowych królowało radosne
„dziamborzenie” o cudach
wolnego rynku i błogosławionych przedsiębiorcach tworzących
miejsca pracy (co prawda często dla
księgowego na Malcie). Wielbicielom
utopijnego, nigdzie nieistniejącego kapitalizmu najbardziej przeszkadzają: państwo, podatki, które nakłada, standardy
zatrudnienia i jakości produktów, które
narzuca, paternalizm dotyczący zabezpieczenia na starość (zbrodnie ZUS-u).
Głosili oni pochwałę indywidualnego
przedsiębiorcy, samotnego żeglarza na
oceanie wolnego handlu, samorealizującego się w „robieniu pieniędzy”. Ich ideałem stał się mały „miś”: właściciel biura
rachunkowego, kantoru, internetowego
kramiku bądź wykonawcy teleinformatycznych usług dla biznesu. CD Projekt
wskazał im drogę. To utrefieni na ekspertów radykalni prawicowi politycy, trybuni gospodarczej wolności (J. Korwin-Mikke, S. Mentzen, A. Dziambor),
a także pracownicy pseudonaukowych
think tanków, tryskający młodzieńczym
entuzjazmem dla wolnego rynku
(R. Gwiazdowski, A. Sadowski, T. Wróblewski). Robert Gwiazdowski próbował
karmić libertariańską papką polskich
wyborców. Zdobył poparcie w ostatnich
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wyborach parlamentarnych w granicach
błędu statystycznego. Jeszcze raz potwierdza się obserwacja Uptona Sinclaira: „trudno spowodować, by człowiek
coś zrozumiał, jeżeli jego pensja zależy od
tego, żeby tego nie rozumiał”. Teraz dołączył do nich biznesmen, Grzegorz Hajdarowicz, który marzy o przeniesieniu
pracownika w realia stosunków pracy
sprzed reform kanclerza Bismarcka.

Kapitalizm jaki jest,
nie każdy widzi
Czar pryska, kiedy ci lilipuci Janusze
biznesu zderzą się z prawdziwymi rekinami wyczynowego kapitalizmu. Fakty
im nie sprzyjają. Po pierwsze, pomijają
piętrową konstrukcję kapitalizmu: podział na wielkich przedsiębiorców na najwyższym piętrze i drobiazg na dole.
Wielcy są w centrum rozgałęzionego systemu gospodarczego, mali – na peryferiach, jak w Polsce. Na samej górze są jego
tytani. Na początku to byli wielcy negocjanci: Jakob Fuggier czy John Law. Teraz władcy aplikacji, jak Jeff Bezos,
twórca Amazona, z majątkiem ocenianym
na 130 mld dolarów. Ci na górze nie posiadają na ogół fabryk, mają za to jakiś
nowy produkt czy usługę. Uruchamiają
taśmę produkcyjną oplatającą glob, oferując marżę operacyjną na poziomie

2–3%. A oni sami jako ogniwo końcowe,
na przykład Microsoft, przejmują
30–40%. To oni tworzą monopole, jak
amerykańska GAFA i chiński BATX
w przemyśle teleinformatycznym. Inaczej
jest na peryferiach. Gdzie mała wartość
dodana produktów gospodarki, tam
mrowisko małych firm. To drobiazg na
dole łańcucha produkcji: poddostawcy,
mikrofirmy, specjaliści od dokręcania śrubek. Zbierają oni resztki z pańskiego stołu. Wśród aktywnych zawodowo odsetek
przedsiębiorców jest największy w Burkina Faso – 28%, w Tajlandii – 25% (według Global Entrepreneurship Monitor). Według danych Eurostatu na tysiąc
mieszkańców w Niemczech działa
2,7 firm, w Polsce – 3,9 (około 2,2 mln),
w Grecji – 6,6, w Portugalii – 7,6. Małe
i średnie firmy nie są innowacyjne, bo ich
konkurencyjność bierze się z niskich
płac. W zglobalizowanej gospodarce
źródłem wielkich zysków są wynalazki
i innowacje produktowe. Można je
wdrażać, wykorzystując surowce, energię i pracę dostępną w całej przestrzeni
gospodarczej świata. Nie trzeba przy tym
inwestować w majątek trwały, także wobec dużej zmienności produktów. Korporacja woli kontrolować rynek wiedzy
naukowo-technicznej, by czerpać rentę
z tzw. własności intelektualnej. Tylko tacy
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„wolni przedsiębiorcy” mają szanse trafić na listę „Forbesa”. Pod warunkiem, że
stworzą gigakorporację, wybierając drogę pozbywania się konkurencji za sprawą przejęć i „papierowej przedsiębiorczości”, na dodatek działającą na różnych
polach. W ten sposób nowoczesne, zbiurokratyzowane, planujące przedsiębiorstwo zadaje ostateczny cios mikroekonomicznej ortodoksji. Stawia ona na
konkurencję między tymi, którzy zaczynając od pucybuta, mogą stworzyć wielką firmę, jak np. CCC.
Po drugie, w harmonijnym społeczeństwie wolność i bezpieczeństwo są
syjamskim rodzeństwem. W polskim zaścianku dominuje liberalizm hołubiący
darwinowską walkę o przetrwanie ludzi
sukcesu materialnego, indywidualistów,
którzy bez skrupułów potrafią ukraść nie
tylko pierwszy milion. Ich ojcem duchowym jest Friedrich von Hayek – propagator spontanicznej ewolucji ładu społecznego, której napędem są konkurujący ze sobą ludzie przedsiębiorczy. W praktyce to apologia kapitalizmu ze słabą siłą
przetargową świata pracy. Rodzimi liberałowie nie dostrzegają, w przeciwieństwie do wielu badaczy orientacji socjalliberalnej (J.A. Hobsona, K. Polanyiego, H.J. Changa, A. Walickiego, A. Szahaja), że kapitalizm tworzy dwa rodzaje wolności: dobrą (wolność słowa, zrzeszania się, wyboru zawodu, wolność
polityczną) i złą (wolność wyzyskiwania
bliźnich, wolność uzyskiwania darowych korzyści niewspółmiernych do
wkładu i służby na rzecz wspólnoty). Dlatego rynek nie może być traktowany jako
realny suweren, a każda ingerencja w jego
funkcjonowanie – jako zamach na wolność. Ta bowiem nie może istnieć bez bezpieczeństwa, obie te wartości nie są
konkurencyjne, lecz się warunkują. Przy
tym trzeba pamiętać, że motyw bogacenia się nie jest jedyny. Przedsiębiorcę pociąga również swoisty hazard, polegający na wygrywaniu w rynkowej grze
z konkurentami i z przyrodą, w której
wielu przegrywa.
Po trzecie, tylko dwóch, trzech spośród chętnych może być przedsiębiorcami. Przed resztą stoi w najlepszym razie kariera specjalisty – najemnego pracownika korporacji, w gorszym – pracownika budżetówki, sektora usług personalnych, montażysty. Oni mogą wypełnić życie bogactwem więzi międzyludzkich czy dobrami kultury. I to ich łatwiej namówić do odejścia od koncepcji
życia jako użycia, nieustannego dryfu od
jednego modelu SUV-a do kolejnego. To
im powinno zależeć na równym i powszechnym dostępie do usług wysokiej

jakości: edukacji, opieki zdrowotnej,
kultury; na bezpieczeństwie emerytalnym
oraz łagodzeniu ryzyka utraty dochodów
z pracy. W przeciwnym wypadku podzielą los miliarda samozatrudnionych
w Indiach. Oni bez stabilnych dochodów
żyją jak na krze lodowej. Szkoła powinna przygotować fachowca potrafiącego
współpracować z innymi w firmie czy
biurze, w środowisku życia i we wspólnocie narodowej. Obecnie jednak 49%
młodych preferuje pracę na własny rachunek, a ich marzeniem jest własna firma (J. Czarzasty, A. Mrozowicki, badanie „Młodzi pracownicy prekaryjni
w Polsce i Niemczech”, „Dziennik Gazeta
Prawna” 73/2018).
Po czwarte, faktycznie istnieje dylemat prorozwojowego państwa, ale drogą do jego budowy jest poszerzanie demokracji, choćby przez obywatelskie
panele, a nie odwracanie się plecami do
jedynej instytucji, która może reprezentować racjonalność ogólnospołeczną.
Główny problem z państwem polega na
tym, że pełni ono zadania konieczne dla
harmonijnego funkcjonowania społeczeństwa, ale zarazem może stać się łupem poszukiwaczy okazjonalnych rent.
Dzieje się tak, kiedy amator łatwego dochodu uszczknie coś ze wspólnej kasy: czy
to w postaci ulgi podatkowej, czy subwencji dla start-upu, który wynajdzie tylko dobre uzasadnienie dla wniosku o dofinansowanie. Każde społeczeństwo musi
ten dylemat rozwiązać samodzielnie.
Wolnorynkowcy nie są w stanie pojąć, że
jak pisze refleksyjny ekonomista Jerzy
Wilkin, „doskonaląc sferę publiczną i podejmując działania zbiorowe niemotywowane komercyjnie, poszerzamy wolność człowieka nie mniej niż przez wolny rynek. A może bardziej?”–. Boleśnie
przekonują się teraz o tym błogosławieni twórcy „miejsc pracy” w Luksemburgu czy Nowej Kaledonii – ulubionych
rynków naszych wolnych przedsiębiorców.

Kult Ducha Świętego Rynku
Rynki są tylko jednym z mechanizmów organizowania działalności gospodarczej wspólnot ludzkich. Zapomniała o tym ekonomia głównego nurtu. Bada ona ludzi dążących do maksymalizacji korzyści w warunkach wolnej
konkurencji i wolnego handlu. W tych
warunkach jeśli tylko nie przeszkadza
państwo, powstaje równowaga rynkowa.
Co więcej, powstaje też dobrobyt społeczny. Dlatego należy praktykować liberalizm gospodarczy, do czego namawiają praktyczni realizatorzy doktryny
– wyznawcy wolnorynkowej religii. Ale

suma jednostkowych działań może dawać
inny wynik, niż oczekuje tego każdy podmiot z osobna. Np. kiedy rano wyjeżdżają
do pracy kierowcy z określonej dzielnicy, wówczas powstaje korek na drogach
prowadzących do centrum miasta. To niepożądany rezultat ich racjonalnych jednostkowych decyzji. Tylko utopiści nie
chcą widzieć globalnych efektów wolnorynkowego kapitalizmu. Jednym
z tych efektów jest antropopresja. Doprowadziła ona do fragmentacji środowiska naturalnego i zaniku sanktuariów,
zanieczyszczeń chemicznych oraz obecności w nowych siedliskach gatunków
obcych. Gatunki fauny i flory tracą
swoje siedliska, zmniejsza się bioróżnorodność, dokonuje się interwencja w cykle biogeochemiczne – obiegu węgla, tlenu czy cykl hydrologiczny. Powstał swoisty wolny rynek genów do wykorzystania przez różne gatunki, zwłaszcza patogeny. Łatwo znaleźć wehikuł do poszerzenia ekspansji między gatunkami
(SARS-CoV-2 prawdopodobnie pokonał
drogę: nietoperz→cyweta→człowiek).
Jednak przetrwają mimo kryzysu
i rynkowi fundamentaliści, i ich patronka
– ekonomia głównego nurtu. Pełnią bowiem ważną funkcję ideologiczną. Mianowicie maskują raz mniejszą, raz większą władzę wielkiego biznesu nad pracownikami i ich płacami, nad cenami dla
dostawców i konsumentów, nad plastikowymi politykami. Według badaczy Politechniki Federalnej w Zurychu zaledwie 147 grup finansowo-przemysłowych, których jądrem są znane giganty
finansowe, jak Goldman Sachs, Barclays
Bank, JPMorgan&Chase, kontrolują
40% światowej sieci przedsiębiorstw. To
operatorzy aktywów finansowych świata. Ich władza staje się nieprzejrzysta,
gdyż powstaje wrażenie, że to rynek ustala płace, wynagrodzenia, stopę procentową, ceny dla dostawców i wszechwładnego konsumenta. Zatem skoro suwerenem jest rynek, to nie mogą jej posiadać nawet najbogatsi krezusi czy gigakorporacje. Stąd paradoks władzy
w koncepcji klasycznych ekonomistów:
„choć wszyscy przyznają, iż władza rzeczywiście istnieje, to teoretycznie nie istnieje ona wcale”, pisał John. K. Galbraith w książce „Ekonomia w perspektywie”. Zamieniając wyrażenie
„kapitalizm” na „system rynkowy”,
w którym króluje bezosobowy rynek,
ekonomia głównego nurtu stała się,
jego zdaniem, „ekonomią niewinnego
oszustwa”. I dlatego znajduje się na pograniczu nauki i ideologii, choć maskuje ten fakt protezą tzw. ekonomicznego
Nobla.
I
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Szczepionka
na niewidzialną
rękę rynku
Z zakochanymi w wolnym rynku przedsiębiorcami jest jak z chłopem
ze starego polskiego przysłowia. Nie przeżegna się, dopóki piorunu
nie usłyszy. Kiedy pandemia wirusa zapukała do bram, umilkły głosy
o państwie minimum, a rozbrzmiały o potrzebie silnych instytucji,
interwencji, ulg podatkowych, publicznych dotacji.

Marek Szymaniak
irus okazał się najlepszą
szczepionką na niewidzialną rękę rynku. Okazało się, że im większy
strach przed kryzysem, tym proporcjonalnie mniej wolnorynkowców pokrzykujących, że wystarczy, aby państwo
przestało przeszkadzać, a wolny rynek zapewni wszystkim powszechną szczęśliwość i skapujący dobrobyt. O tym, że nie
skapuje, wiemy od dawna, ale w chwili
zagrożenia jak na dłoni widzimy też, że
rynek jest uzależniony od państwa.
Dostrzegła to nawet Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej, czyli partii, która
niegdyś wypuściła do sieci mem poka-
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Zagrożenie koronawirusem i spowolnieniem
gospodarczym uwydatniło bowiem, że wszyscy,
od przedsiębiorców po pracowników, potrzebujemy
silnego państwa.

zujący starszą kobietę w kapeluszu, która przy drodze sprzedaje jagody i maliny. Ten obrazek okraszono hasłem:
„Przedsiębiorczość mamy we krwi. Wystarczy nam nie przeszkadzać”. Sugerował on, że gdyby nie kontrole i podatki

nakładane przez opresyjny aparat państwowy, to wspomniana kobieta mogłaby wziąć sprawy w swoje pracowite
ręce i rozkręcić biznes na większą skalę.
Mem pozwala marzyć, że mogłaby nawet
zbudować wielkie jagodowe imperium

KONFLIKT I DIALOG

i zbić na tym milionowy majątek. Niestety, w dławiącym przedsiębiorczość
otoczeniu i pętającym dłonie, przeszkadzającym państwie – to niemożliwe.
Teraz okazuje się, że państwo ma nie
tylko „nie przeszkadzać”, ale ma też pomagać, i chcą tego sami probiznesowi lobbyści forsujący dotąd wolnorynkowe
rozwiązania. Zagrożenie koronawirusem i spowolnieniem gospodarczym
uwydatniło bowiem, że wszyscy, od
przedsiębiorców po pracowników, potrzebujemy silnego państwa. Jednak nie
może ono pomagać jedynie mających
problemy przedsiębiorcom, ale przede
wszystkim pracownikom, szczególnie

tym na umowach śmieciowych, których
dziurawe prawo, bezzębne instytucje i coraz mocniejsze uelastycznienie rynku
pracy wepchnęło w sytuację, kiedy muszą drżeć o swój los i stawać przed dylematem: ukryć chorobę i pracować czy
zostać bez środków do życia. Niestety,
mając takie opcje, wybór wydaje się
oczywisty.
I tak jak w czasach zawieruchy wywołanej pandemią śmiertelnego wirusa
oczywiste wydaje się wspieranie pracodawców, tak samo, a może i bardziej należy pomagać pracownikom. Wzrostu gospodarczego nie ma bowiem ani bez jednych, ani bez drugich. Dlatego pomoc

tym pierwszym powinna być warunkowana wsparciem tych drugim. Powinna
być też udzielana na jasnych zasadach: na
konkretny okres i z gwarancją zwrotu,
kiedy sytuacja finansowa przedsiębiorstwa się polepszy, i tylko tym firmom,
których właściciele nie łamią praw pracowniczych, np. zatrudniając na śmieciówkach.
Wspieranie wszystkich przedsiębiorców bez wyjątku, łącznie z tymi, którzy dotąd przepisy prawa pracy mieli w głębokim poważaniu, byłoby jak tankowanie
auta wszystkim kierowcom, także piratom
drogowym jeżdżącym samochodami bez
hamulców i po pijanemu.
I
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Walka o lepszy klimat
na salach sądowych
Być może walka o środowisko i klimat do niedawna kojarzyła się z oszalałymi ekoterrorystami przywiązującymi się do drzew. Dzisiaj na szczęście
problem katastrofy klimatycznej traktowany jest bardziej poważnie.

Beata Siemieniako
aczej nie słyszy się, żeby aktywistów na rzecz klimatu nazywano terrorystami, tym bardziej że znaczna część z nich to
dzieci z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Możliwe też, że żyję w bańce,
z dala od prześmiewczych memów z Gretą Thunberg. Ale ten felieton nie o tym.
Uwagę Państwa chciałabym zwrócić na
ciekawy trend rozgrywania batalii o lepszy klimat nie na ulicy, ale na salach sądowych.
Ciekawy, bo jeszcze w 2008 r. Harald
Welzer w książce „Wojny klimatyczne”
(przekład polski ukazał się w 2010 r. nakładem Wydawnictwa Krytyki Politycznej) pisał o tym, jak wielkim wyzwaniem
dla demokracji jest ustalenie zasad odpowiedzialności za zmiany klimatyczne,
skoro pozywającymi będą przede wszystkim ci, którzy dopiero mają się urodzić,
pozwanymi zaś ci, którzy prawdopodobnie już umarli. Sprawy w ostatnim
czasie przyspieszyły bardziej, niż wszyscy
się spodziewaliśmy.
Według raportu z 2019 r. autorstwa
dwóch brytyjskich prawniczek i badaczek,
Joany Setzer i Rebeki Byrnes, naliczono
już ponad 1300 litygacji strategicznych
dotyczących walki z globalnym ociepleniem. Słowem wyjaśnienia, litygacja strategiczna to postępowanie sądowe prowadzone w interesie publicznym. Celem
może być zwrócenie uwagi na istotny
społecznie problem i konkretna zmiana
w zakresie ochrony konkretnych praw
jednostek. Najwięcej takich procesów jest
rozstrzyganych w Stanach Zjednoczonych, ale mamy też kilka w Indiach, Brazylii czy Nowej Zelandii.
Pierwszą sprawą sądową, która zakończyła się w 2019 r. wyrokiem nider-
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landzkiego Sądu Najwyższego, była sprawa z powództwa Urgenda Foundation
oraz 900 obywateli i obywatelek holenderskich przeciwko Holandii. Wyrok
niezwykle korzystny dla aktywistów:
rząd ma zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o co najmniej 25% do 2020 r. względem poziomu z 1990 r., a nie jak początkowo zakładano o 17%. A zatem
pierwszy zwrot: sądy mogą kształtować
politykę klimatyczną konkretnego rządu.
Drugi zwrot: rządy krajów są pozywane także przez wspomniane dzieci
i młodzież. W sprawie Juliana v. U.S. młodzi pozywający twierdzą, że działania,
które podejmuje rząd i które prowadzą

deforestacji Puszczy Amazońskiej. Sąd
Najwyższy wydał precedensowy wyrok,
w którym nadał Puszczy podmiotowość
prawną – Puszcza ma prawo do ochrony, konserwacji i odbudowy.
Mamy także sukcesy na krajowym
poletku: polski Sąd Najwyższy rozstrzygnie, czy prawo do życia w czystym środowisku jest dobrem osobistym, a w innym procesie Grażyna Wolszczak wygrała
5 tys. zł zadośćuczynienia od skarbu państwa za niewystarczającą walkę władzy
publicznej ze smogiem.
Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że
również w tej wolno zmieniającej się dziedzinie życia, jaką jest prawo, czuć powiew

Sądy mogą kształtować politykę
klimatyczną konkretnego rządu.

do zmian klimatycznych, naruszają ich
konstytucyjne prawo do życia, wolności
i własności. W Kanadzie piętnaścioro
dzieci w wieku od dziewięciu do piętnastu lat pozywa rząd o to, że promuje
gospodarkę opartą na paliwach kopalnych, mimo posiadanej wiedzy, jakie są
tego skutki.
A co jeszcze bardziej zaskakujące, czego ani Harald Walzer, ani chyba nikt z nas
nie przewidział – pozywają ci, którzy się
dopiero narodzą. W Kolumbii w imieniu
przyszłych pokoleń przeciwko Ministrowi Środowiska wystąpiło 25 kolumbijskich aktywistów. Sprawa dotyczącą

świeżości i słychać trzask ram starego, coraz bardziej nieaktualnego porządku.
Mimo że na razie trzask to cichutki.
Jest i gorsza wiadomość. Jak wskazują
autorki wspomnianego raportu, miecz,
którym wojują aktywiści, jest niestety
obosieczny. Do walki o swój interes stają w szranki także korporacje obracające paliwami kopalnymi. Takie podmioty mają dość determinacji, a przede
wszystkim pieniędzy, żeby nie przegrać
walki o przyszłość ich zysków. Szybko
więc okazuje się, że na sali rozpraw toczą ze sobą walkę Dawid i Goliat, bo
przecież nie każdego aktywistę stać na

KONFLIKT I DIALOG

wieloletnie i drogie procesy (w Polsce najlepiej o to zapytać Jana Śpiewaka). Pojawia się także pytanie, czy warto przenosić spór o sprawy ważne dla społeczeństwa z ulicy na sale sądowe. Wówczas walka o lepszy świat przestaje być tak
inkluzywna jak demonstracja, a toczy się
pomiędzy białymi kołnierzykami w togach (do których się zresztą zaliczam) reprezentujących każdą ze stron. Nie wiadomo więc, czy po pierwszej fali malutkich zwycięstw nie zaleje nas powódź dyscyplinujących pozwów, które będą gasić
zapał do walki. A przecież nie o taką demokrację nam chodzi.
I
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Czas na nową formułę
organizacji pracodawców
Z przewodniczącym Federacji
Przedsiębiorców Polskich Markiem Kowalskim
rozmawia Piotr Szumlewicz

Czym i kim jest Federacja
Przedsiębiorców Polskich? Kogo
zrzesza?
Federacja Przedsiębiorców Polskich
jest organizacją reprezentatywną. Oznacza to, że mamy przynajmniej 300 tys.
osób zatrudnionych w zrzeszonych u nas
firmach, w ponad połowie sekcji Polskiej
Klasyfikacji Działalności. Dziś my te
warunki już spełniamy. Branżowo jesteśmy więc mocno osadzeni. Natomiast cechą charakterystyczną Federacji bez wątpienia jest to, że jesteśmy bardzo silni
w sektorze usług.
A skąd pomysł na nową organizację pracodawców? Co was odróżnia od innych centrali pracodawców?
Na rynku była zauważalna potrzeba
nowej formuły organizacji pracodawców.
Bardziej otwartej na potrzeby i oczekiwania członków, a jednocześnie takiej,
która byłaby silnym merytorycznym
partnerem dla rządu. Uważam, że zawsze
mogliśmy skutecznie działać, a ustawa
o Radzie Dialogu Społecznego dała nam
jeszcze szersze możliwości niż wcześniej, żeby działać aktywnie, a nie reaktywnie. By tworzyć i zachęcać do zmian
przepisów prawa, wskazywać miejsca,
gdzie te zmiany są istotne i potrzebne dla
przedsiębiorców. I taki model tworzymy.
Tworzymy również model silnego wsparcia analitycznego i w tym celu powoła-
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liśmy Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej. To spółka komercyjna, ale jej jedynym właścicielem jest Federacja. W ramach CALPE udało się nam
zgromadzić duży potencjał intelektualny,
który pozwala na tworzenie analiz prawnych, raportów i ekspertyz. W procesie
stanowienia prawa bardzo ważne jest, by
oprócz projektu ustawy ustawodawca
prezentował raport wraz z oceną skutków
regulacji (OSR). Tylko takie podejście
sprawia, że legislacja jest właściwie przygotowana. W raportach CALPE wykazujemy potrzeby zmian, opisujemy diagnozy rzeczywistości i proponujemy rozwiązanie ustawowe oparte na OSR.
Przyjęliśmy zasadę, że jeżeli proponujemy i zachęcamy rządzących do poniesienia wydatków budżetowych, to patrzymy, gdzie można je zrównoważyć.

całe rzesze pracowników bez prawa nawet do minimalnej emerytury i wówczas
trzeba będzie uruchomić środki socjalne,
które dofinansują system. Naszym zdaniem lepiej zmienić przepisy, tak aby pracownicy zarobili na swoją emeryturę.
Druga kwestia dotyczy tego, że obecne
przepisy zakłócają konkurencyjność na
rynku, bo zdarza się tak, że jeden pracodawca płaci ZUS za pracownika, a drugi zatrudnia tego samego pracownika bez
ozusowania – dzięki czemu jego oferta
może być tańsza. Wprowadzając ozusowanie, rozwiązujemy więc kilka spraw,
m.in. zapewniamy pracownikom minimalną emeryturę. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że już dzisiaj jest około 230 tys. pracowników bez prawa do
minimalnej emerytury i przybywa ich
o 20 tys. rocznie. W naszej propozycji za-

Na rynku była zauważalna potrzeba
nowej formuły organizacji pracodawców.

Mamy świadomość, że budżet nie jest
z gumy i koncentrowanie się wyłącznie
na rozdawaniu środków do niczego nie
prowadzi. Najpierw trzeba środki zgromadzić, więc analizujemy, w jakiej formie
można uszczelnić przepisy albo tak je
zmienić, by były korzystne zarówno
dla przedsiębiorców, pracowników, jak
i państwa. Takim przykładem jest ozusowanie umów-zleceń. My proponujemy,
aby umowy-zlecenia były ozusowane
tak samo jak inne formy zatrudnienia,
czyli do trzydziestokrotności. Trzeba
mieć świadomość, że bez takiej reformy
w pewnym momencie będziemy mieli

pewniamy również wyrównanie warunków konkurencyjności dla pracodawców.
I wreszcie zwiększamy wpływy do budżetu o około 3,5 mld zł rocznie. Więc
dla wszystkich stron to byłoby korzystne rozwiązanie. I takie rozwiązania staramy się proponować.
No właśnie. Umowy niestandardowe rozlały się w ostatnich latach po całej gospodarce.
W 2016 r. weszła ustawa o ozusowaniu umów-zleceń do płacy minimalnej i ich liczba zmniejszyła się. W 2018 r.
przedsiębiorcy ochłonęli i znowu zaczę-
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li zatrudniać na umowy-zlecenia. Dlatego trzeba uszczelnić system i ozusować
wszystkie umowy-zlecenia do trzydziestokrotności. Jeżeli chodzi o samozatrudnienie, to sytuacja jest bardziej skomplikowana – bo dotyczy zawodów bardziej rozwiniętych, i tutaj nie ma jednolitej recepty. Jeżeli prowadzę firmę informatyczną i mam informatyka, który
dla mnie coś robi – to umowa o samozatrudnienie może być korzystna dla
obydwu stron. Ale ja patrzę systemowo
na ten problem. Ryczałtowe ozusowanie
nie sprzyja rozwojowi. Są przecież momenty, gdy mamy wyższe dochody, ale są
też momenty, kiedy te dochody są poniżej pewnych możliwości – a musimy tak
czy inaczej ten ryczałt płacić. Uważam,
że przedsiębiorcy prowadzący działalność
powinni w podobny sposób opłacać
składki jak ci, którzy są zatrudnieni w ramach umowy o pracę – jednak płacąc na
ubezpieczenie społeczne tylko tę część
składki, którą płaci pracownik. Jeżeli
wprowadzimy ozusowanie do trzydziestokrotności i zmienimy sposób ozusowania pozarolniczej działalności gospodarczej, tak żeby był uzależniony od dochodu – to te dwie koncepcje dopełnią
się. I to jest recepta, którą my jako Federacja pokazaliśmy już w kwietniu
ubiegłego roku. Jeżeli nawet informatyk
będzie samozatrudniony, ale będzie płacił ZUS od swojego dochodu, to nie powinno nikomu przeszkadzać. Zresztą
tu istotną rolę odgrywa dążenie do elastyczności części osób o wysokich kwalifikacjach – bo one same często proponują taką formę współpracy z firmą. Trzeba uregulować kwestie ekonomiczne,
a potem być elastycznym. To nie może
być rewolucja, ale powoli trzeba zacząć
transformować system i precyzyjnie ustalić harmonogram zmian. Trzeba przyjąć
taką drogę, by wszyscy uczestnicy rynku
mieli czas na dostosowanie się do nowych
rozwiązań.
Chcecie przystąpić do Rady
Dialogu Społecznego. Kiedy to
może nastąpić? Od jakich działań
chcielibyście zacząć swoje członkostwo w RDS?
Jeżeli chodzi o wejście do Rady Dialogu Społecznego, dokumenty do KRSu przekażemy w najbliższych tygodniach.
Jak tylko zakończy się ten proces, to złożymy akces do RDS-u. Chcemy szybko
ożywić Radę poprzez przygotowywanie
konkretnych projektów ustaw. Zresztą na
tym polu współpracujemy od dawna ze
związkami zawodowymi. Przykładowo
ozusowanie umów-zleceń to nasz wspólny postulat z „Solidarnością”, z którą

podpisaliśmy porozumienie w tej sprawie.
Liczymy, że na tym obszarze kolejne organizacje w ramach RDS-u do nas dołączą – ale mamy też wiele innych pomysłów i zachęcimy naszych partnerów do
częstszego korzystania z inicjatyw legislacyjnych.
A jak pan ocenia kondycję
dialogu społecznego w Polsce
i dotychczasowe funkcjonowanie
RDS-u?
Myślę, że wiele nam jeszcze brakuje,
aby mówić o prawdziwym dialogu społecznym w Polsce. Kiedyś mieliśmy Komisję Trójstronną, z której wystąpiła
strona związkowa – teraz mamy Radę
Dialogu Społecznego. Uważam, że jeżeli mielibyśmy mówić o prawdziwym
dialogu społecznym w Polsce, to powinniśmy zacząć uczyć się go od siebie.
Pracodawcy powinni prowadzić realny
dialog między sobą, a w następnej kolejności między sobą i związkami zawodowymi po to, żeby stać się realnym partnerem dla rządu. Jeżeli jako pracodawcy i związki zawodowe nie mamy nic do
zaoferowania, nie korzystamy z zapisów
ustawy, która nam pozwala zgłaszać inicjatywy legislacyjne – to nie możemy zbyt
wiele oczekiwać od władzy. Zawsze
uważałem, że wszelkie naprawy należy
zaczynać od siebie, a później zachęcać
partnerów społecznych, by przystąpili do
tego, co moglibyśmy robić wspólnie.
I dlatego, gdy wstąpimy do RDS-u, to będziemy zachęcać do rzeczywistego dialogu nad nowymi rozwiązaniami.
W poprzednim numerze „Faktów” zamieściliśmy wywiad z prezesem Związku Przedsiębiorców
i Pracodawców, Cezarym Kaźmierczakiem, który mówił, że łatwiej jest mu się porozumieć ze
związkami zawodowymi niż innymi organizacjami pracodawców.
Jego zdaniem związki są konkretnymi grupami nacisku, które wiedzą, czego chcą, a z pracodawcami
trudno się porozumieć, bo często co
innego mówią, a co innego robią.
Jaka jest pana opinia na ten temat?
Czy faktycznie organizacje pracodawców są pogrążone w kryzysie?
Nie chcę oceniać, czy jest kryzys w organizacjach przedsiębiorców. My tworzymy swój model działania. Natomiast
związkom zawodowym mimo wszystko
jest łatwiej. Związki wysuwają żądania,
a pracodawcy muszą wskazać na finansowanie oczekiwań pracowników. Nie
ma zresztą w tym nic złego, bo każda praca powinna być godnie wynagradzana

– a wynagrodzenia w Polsce są o wiele za
niskie. Z drugiej strony Polska ma obecnie bardzo rozbudowane różne formy pomocy społecznej. Jeżeli do już wprowadzonych świadczeń dołączymy trzynastą
emeryturę – to łącznie będzie około
100 mld zł rocznie wypłacanych w formie różnych dofinansowań. Wydaje mi
się, że to chora sytuacja. Każdy powinien
otrzymać uczciwe wynagrodzenie za
pracę, a nie w formie przyznawanej dotacji. Takie rozwiązanie moim zdaniem
może być upokarzające dla części pracowników. Nie widziałem problemu
z podniesieniem płacy minimalnej do
2600 zł – to moim zdaniem bardzo realne wynagrodzenie. Ja patrzę na rynek.
Jeżeli nie mogę zatrudnić na rynku pracownika poniżej 3000 zł, to 2600 zł jest
realne. Ktoś mi postawił zarzut, że przecież na ścianie wschodniej są niższe
wynagrodzenia. To nieprawda. Jeżeli
w ustawie o zamówieniach publicznych
mamy zapisane, że musi być umowa
o pracę, to na ścianie wschodniej firma
startująca w przetargu musi pracownikowi zapłacić minimalne wynagrodzenie.
Nie ma innej możliwości. I jak tylko następuje podwyżka minimalnego wynagrodzenia, to musi być dokonana waloryzacja. Nasze doświadczenie pokazuje jasno, że rynek zamówień publicznych bardzo mocno oddziałuje na rynek otwarty. Gdybyśmy popatrzyli historycznie, to
gdy w zamówieniach publicznych dominowały umowy śmieciowe, one szybko się przeniosły na rynek otwarty. Teraz do zamówień publicznych wskoczyły umowy o pracę i też przeniosły się one
na rynek otwarty. Przed zmianą ustawy
o zamówieniach publicznych w branżach
usługowych mieliśmy 30% osób na umowie o pracę i 70% na umowie-zleceniu.
W tej chwili mamy ponad 60% na umowie o pracę. Oczywiście umowy-zlecenia
jeszcze funkcjonują – ale ta zmiana pokazuje, jak można kształtować rynek
pracy – poprzez mądrą politykę państwa.
A jak pan ocenia obecne przepisy o zamówieniach publicznych?
Czy one są już dobre, czy należałoby je jeszcze uściślić, by było
mniej umów niestandardowych
i żeby stawki były wyższe niż minimalne?
Ustawa mówi jednoznacznie, że kiedy spełnione są wszystkie warunki z artykułu 22 Kodeksu pracy, to powinna być
umowa o pracę. Nie wszyscy dziś przestrzegają przepisów, ale sytuacja się poprawia. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia
w zamówieniach publicznych, to pracując
nad ustawą o zamówieniach publicznych,
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zastanawialiśmy się, jak zabezpieczyć
przedsiębiorcę i jednocześnie pracownika – mówiliśmy o waloryzacji minimalnego wynagrodzenia, waloryzacji w wyniku zmiany sposobu oskładkowania, samej składki na ubezpieczenia społeczne
i zmiany stawki VAT. Teraz okazało się,
że to, co do tej pory miało niewielki
wpływ na cenę zamówienia publicznego,
czyli ceny wody, energii i wywozu śmieci, zaczyna mieć istotne znaczenie. Rozumiem, że prowadząc działalność gospodarczą, muszę ponosić pewne ryzyka
– ale ciężko było przewidzieć podwyżki
prądu w takiej skali. Więc kiedy coś jest
niezależne od przedsiębiorcy, regulowane przez państwo, to takie czynniki powinny być uwzględnione. Dlaczego?
Dlatego że jeżeli nie będzie waloryzacji
na tym obszarze, a kontrakty są podpisane, to będziemy mieli taki sam efekt,
jaki mieliśmy kilka lat temu – gdy przedsiębiorca nie mogąc zwaloryzować minimalnego wynagrodzenia czy wzrostu
wynagrodzeń, zaczął stosować umowyzlecenia. Sytuacja z energią może być
identyczna. Na kosztach energii nie zaoszczędzę, bo światła nie wyłączę. Jest mi
potrzebne. Przy kontrakcie jednorocznym
tych ryzyk nie ma, ale pojawiają się one,
kiedy kontrakt jest wieloletni. Przyjrzyjmy się chociażby branży budowlanej,
w której mamy cały czas nierozstrzygniętą
kwestię waloryzacji. Proponowane zapisy
waloryzacyjne w moim odczuciu są niewystarczające. Pewne zmiany w tej ustawie na pewno należy więc jeszcze wnieść
– tym bardziej że mamy czas, bo ustawa
wchodzi w życie 1 stycznia 2021 r. Ale
przede wszystkim jest potrzebna edukacja. Na szczeblu centralnym nie ma problemu, ale na szczeblu powiatowym i niżej niestety nie do wszystkich dotarło, że
ustawa się zmieniła i że trzeba np. wpisywać waloryzację zarówno do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jak i do umowy.
Krytycznie pan ocenił stosunek
pieniężnych transferów socjalnych
do wysokości płac. Czy to znaczy,
że jest pan zwolennikiem wyższych płac i niższych transferów socjalnych? Tylko jak to zmienić?
Gdybyśmy np. obcięli program
Rodzina 500+, to co zrobić, aby nie
było wrogiej reakcji społeczeństwa?
Generalnie nie widzę pola do cięć socjalnych, bo jak się ktoś do czegoś przyzwyczai, to nie da sobie odebrać. Pewne
rzeczy, które zostały zrobione, są nieodwracalne. Natomiast co do stymulowania płac, trzeba byłoby przede wszystkim
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zacząć od podniesienia płac w budżetówce – bo to byłoby koło napędowe dla
całej gospodarki. Jeżeli budżetówka zacznie rosnąć, to pociągnie cały rynek
pracy.
Częsty zarzut ze strony związkowej jest taki, że pracodawcy są
niezdolni do zawierania układów
zbiorowych, przede wszystkim na
poziomie branżowym. Co pan sądzi
o oparciu gospodarki na układach
zbiorowych?
Myślę, że nie tylko pracodawcy mają
z tym kłopot. Moja propozycja układów
branżowych w branży czystości leży na
stole od trzech lat. Mam decyzję zarządów organizacji branżowych na to, żeby
pójść w tym kierunku. Jestem gotowy
i czekam. Natomiast są potrzebne zmiany prawne. Układy zbiorowe byłyby
świetnym narzędziem do rozwiązania
wielu problemów, dlatego dziwię się, że
nikt nie chce ich umacniać. Przykładowo
do regulacji wolnych niedziel czy nadgodzin nie potrzeba ustaw. To są wszystko rzeczy, które można uregulować układami branżowymi – tylko że one musiałyby być usankcjonowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Myślę, że porozumienia branżowe warto wpisać do ustawy o zamówieniach publicznych i do innych ustaw. Dzięki układom branżowym porozumienie
między związkami zawodowymi i przedsiębiorcami byłoby łatwiejsze, niż gdy do
stołu siada jeszcze strona trzecia, jaką jest
rząd. Musimy do tego dojrzeć. Oczywiście widzę pewne ryzyka – ale jeżeli co do
kluczowych spraw będziemy się potrafili porozumieć, to tych ryzyk będzie coraz
mniej. Doskonałym przykładem jest tu
porozumienie, jakie Federacja Przedsiębiorców Polskich podpisała ze związkiem
zawodowym „Solidarność”. Uważam,
że związki zawodowe w Polsce w ostatnich czasach dojrzewają. Przestają być już
tylko roszczeniowe, a zaczynają zauważać, że trzeba wypracować pieniądze.
A czy macie jakieś rekomendacje odnośnie do uprawnień związków zawodowych bądź pracodawców na poziomie zakładu pracy?
Czy macie sugestie zmian w dialogu na najniższym szczeblu?
Dla nas kluczowe są porozumienia
branżowe. To jest zmiana, o której mówimy. Wiele spraw można załatwić branżowo. Nie tworzyłbym tu nowych dróg
na poziomie zakładowym. Myślę, że
najlepiej tworzyć porozumienia branżowe. Uważam, że wtedy mamy czystą sytuację. Pewne rozwiązania dobre dla

jednej branży niekoniecznie mogą być korzystne dla innej. Takie rozbieżności
najczęściej widać w dużej organizacji, jaką
jest Federacja Przedsiębiorców Polskich.
Przykładem jest zakaz handlu w niedzielę,
który nierówno traktuje podmioty świadczące usługi w te dni. W przypadku porozumień branżowych można by wypracować najlepsze rozwiązania dopasowane do handlu, gastronomi, transportu itd.
Przyjęli Państwo krytyczne stanowisko w sprawie zakazu handlu
w niedziele.
Byliśmy sceptyczni wobec tych rozwiązań. Zakaz okazał się bolesny dla części sektora handlowego, a uderzył w tych,
których miał ochronić. Nikt nie przewidział tego, że duże sieci handlowe zrobią
sobie promocję i ściągną klienta. Na gospodarkę trzeba patrzeć szerokim ekranem, a nie wąskim. Więc jeżeli byśmy
mieli teraz porozumienie branżowe, to
branża by się wypowiedziała i wskazała
na niebezpieczeństwa. I teraz o niedzielach nie decydowaliby przedstawiciele
central związkowych czy organizacji
przedsiębiorców ani rząd – tylko ci,
którzy w tej branży działają: pracodawcy i zatrudnieni pracownicy. I dlatego mówię o wyższości porozumień branżowych
nad innymi.
A jak oceniacie pomysł Związkowej Alternatywy, aby za każdą
pracę w niedziele i święta obligatoryjnie były wypłacane 2,5 razy
wyższe wynagrodzenia niż za pracę w dni powszednie? Mowa tutaj
nie tylko o handlu, ale też o energetyce, policji, gastronomii czy
transporcie. Czy taki kierunek
działania byłby wam bliski?
Nie powinno być centralnego majstrowania przy gospodarce. Niech władza centralna rządzi swoimi środkami
w sferze budżetowej, za którą odpowiada. Dzisiaj już wiem, że płacę więcej, niż
przewiduje stawka minimalna, choć nikt
mnie do tego nie zmusza. W Warszawie
za 3000 zł w usługach nie znajdę pracownika. Jeżeliby wprowadzono znacznie lepiej płatne niedziele, musiałbym znaleźć dodatkowe finansowanie. Są konkretne reguły rynkowe i dajmy rynkowi
działać, a nie wszystkim ręcznie sterować.
Śmieszy mnie, jak ktoś mówi, że rząd
podniósł minimalne wynagrodzenie. To
nie rząd podniósł minimalną płacę, tylko przedsiębiorca – rząd mu to nakazał.
I tylko tyle. I ten sam rząd jednocześnie
nie podnosi wynagrodzeń w sferze budżetowej.
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A jakie są dla was perspektywy
najbliższych miesięcy w kontekście
tego, co robi rząd? Jakie główne
problemy widzicie w tym, co robi
obecna władza?
Największy problem wiąże się z tym,
że były pewne deklaracje, które rząd podjął, natomiast równolegle nie były przygotowane projekty ustaw, które miałyby
wypełnić te deklaracje. I tutaj mamy dwie
kluczowe kwestie. Pierwsza dotyczy tak
zwanej trzydziestokrotności i planów
jej zniesienia. Jako przedsiębiorcy do
grudnia nie wiedzieliśmy, czy trzydziestokrotność będzie zniesiona. Patrząc
na projekt ustawy budżetowej, mogliśmy
wnosić, że tak się stanie. W planie konwergencji i ustawy budżetowej były też
zapisane wpływy na poziomie 3 mld zł
z uszczelnienia systemu zabezpieczeń
społecznych, czyli ozusowania umów-zleceń. W grudniu również nie wiedzieliśmy,
co się będzie działo na tym obszarze. Dla
mnie największym problemem jest nie-

nia. Naszym zdaniem warto zastanowić
się nad takim rozwiązaniem, jak prawo
do jednego błędu przedsiębiorcy. Ono się
pojawiło w ustawie deregulacyjnej jako
prawo do błędu administracyjnego, ale
my mówimy o prawie do błędu kontrolnego. Dobrym przykładem jest ozusowanie umów-zleceń, bo mamy tu niejasności interpretacyjne. A mimo to zapis
pozostaje bez zmian. Tak nie może być.
Jak chodzi o czytelność prawa – to muszę mieć pewność, że działam zgodnie
z prawem, a nie zastanawiać się, jak będzie to widział kontrolujący. Dotyczy to
również różnych stawek podatku VAT
dla podobnych produktów. Zróbmy
tak, aby to był jeden VAT dla podobnych
produktów. Uporządkujemy system. Kolejna kwestia to nakładanie zbyt restrykcyjnych warunków do prowadzenia
działalności gospodarczej. Kiedyś mogłem sobie wliczyć w koszty eksploatację samochodu, naprawę samochodu
czy nawet kolację z klientem. Teraz

Lepiej nie zwalniać ludzi, bo kryzys się skończy
– a jak zwolnię solidnych pracowników,
to potem ich już nie znajdę.

pewność. Firmy w większości tworzą budżety w listopadzie, a zagraniczne nawet
w sierpniu. Kwoty, o których mówimy,
są znaczące. Jeżeli nie możemy zaplanować naszych budżetów na przyszły rok,
to mamy poważny problem. Jeżeli wcześniej znalibyśmy szczegóły zmian, nawet
niekorzystnych, to mielibyśmy czas, aby
się do nich przystosować i wykonać
konkretne działania.
A co jest dla was kluczową
sprawą, którą chcielibyście, aby
rząd załatwił w pierwszej kolejności?
Największy problem mamy z tym, że
prawo zostawia zbyt dużą przestrzeń interpretacji dla urzędnika, i w moim odczuciu należałoby się zastanowić, jak pisać prawo, żeby urzędnik nie bał się podejmowania racjonalnych decyzji. Obecnie w wielu przypadkach mamy taką sytuację, że urzędnik, który nas kontroluje, wie, że popełnia błąd – ale idzie do
sądu i traktuje to jako swoją zasługę lub
ze strachu przed odpowiedzialnością. Nie
chcę takiej sytuacji, bo tracimy niepotrzebnie czas. Ten urzędnik powinien
mieć tyle odwagi, aby odstąpić od kara-

jadę do warsztatu samochodowego i mechanik pyta, czy chcę fakturę, a ja mówię, że faktura jest niepotrzebna, bo i tak
nie będę mógł niczego wliczyć w koszty. Jeżeli chcemy być zbyt rygorystyczni – to zamiast ograniczać szarą strefę,
poszerzymy ją. Gospodarka to szeroki
układ powiązań, a rząd nieraz patrzy na
wydzielony kawałek, nie dbając o szersze konsekwencje. Kombinują, że trzeba uszczelnić system podatkowy przedsiębiorstwom. W efekcie ja płacę większy podatek, ale dziesięciu w ogóle go nie
płaci. Porządkujemy branżę pogrzebową
– to olbrzymi rynek, 400 tys. pogrzebów
rocznie. Jeżeli umiera mi ktoś bliski, to
płacę kamieniarzowi do ręki za pomnik, oddzielnie za trumnę, a zakład pogrzebowy, który legalnie działa, wystawi mi fakturę tylko za przewiezienie. Ta
branża to 22 mld zł obrotu rocznego,
a szarą strefę oceniamy na 2 mld zł.
A jak pan ocenia konstrukcję
budżetu? Rząd twierdzi, że będzie
on zrównoważony.
Ten budżet się zmienia. Od lat nie
było budżetu, który by się nie zmieniał.
W tej chwili przez różne operacje i zapisy

mamy budżet zrównoważony – natomiast
uważam, że należy podjąć jeszcze kilka
decyzji, które by spowodowały, że budżetu nie trzeba by było tak łatwo zmieniać i mógłby być on zrównoważony do
końca. Jedną z takich decyzji byłoby właśnie ozusowanie umów-zleceń, które
dałoby wentyl bezpieczeństwa na poziome 3–3,5 mld zł. Uważam, że należałoby uporządkować system ubezpieczeń
społecznych, w tym pozarolniczą działalność gospodarczą. To są dodatkowe
wpływy do budżetu chroniące tych najmniejszych – bo wyliczyliśmy, że zmiana,
którą proponujemy, byłaby korzystna dla
86% przedsiębiorców, a mniej korzystna dla 14% osób o dużych dochodach.
Rząd powinien dzisiaj przygotowywać takie projekty, dzięki którym budżet na
2021 r byłby zrównoważony na przestrzeni całego roku.
Chciałabym jeszcze spytać
o sposób zarządzania spółkami
skarbu państwa. Czy macie pomysł
na poprawę funkcjonowania spółek skarbu państwa? Wiemy, że
częste są oskarżenia o nepotyzm,
kolesiostwo, upolitycznienie. W instytucjach europejskich tworzy się
mechanizmy przeciwdziałające kolizji interesów, tak aby osoba, która pracuje w danej instytucji, nie
mogła potem przez pewien czas
pracować w sektorze, odnośnie do
którego podejmowała decyzje. Czy
widziałby pan możliwość wprowadzenia tego typu mechanizmów
w Polsce?
To trudne pytanie. W najbardziej rozwiniętych państwach europejskich są
przyjęte dość ostre regulacje, ale nawet
tam nie zawsze są one przestrzegane. Nie
widzę powodu, aby kolejne rządy czyściły
ministerstwa do zera. Rozumiem ministrów, bo na najwyższe stanowiska muszę przyprowadzić ludzi, do których
mam zaufanie. Ale kolejne rządy wymieniają również urzędników niższego
szczebla. Mam wątpliwości, czy ta ingerencja powinna być aż tak głęboka. Jeżeli
będziemy robili karuzelę w spółkach
skarbu państwa i ministerstwach przy
każdej zmianie rządu, to stracimy fachowców. Jak mieliśmy kryzys w 2009 r.,
rozmawiałem z moimi kolegami, którzy
prowadzili prywatne biznesy. Oni mówili,
że lepiej nie zwalniać ludzi, bo kryzys się
skończy – a jak zwolnię solidnych pracowników, to potem ich już nie znajdę.
Takie myślenie mnie przekonuje, bo
wiem, że jak mam u siebie zatrudnionych
dobrych ludzi, to przetrzymam razem
z nimi kryzys.
I
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Ku sojuszowi ludzi pracy
produkcyjnej i nieprodukcyjnej
Z Łukaszem Mollem, ﬁlozofem i socjologiem
pracującym w Instytucie Socjologii Uniwersytetu
Warszawskiego oraz w Instytucie Filozoﬁi
i Socjologii PAN, rozmawia Wojciech Łobodziński
Zapytam prowokacyjnie: czy
związki zawodowe mają w ogóle
przyszłość? Czy może dwudziestowieczny model związkowy dogorywa na naszych oczach?
Zacznijmy od rzeczy podstawowych.
Sama nazwa zwraca naszą uwagę na najważniejsze kwestie. Związek zawodowy,
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czyli przede wszystkim – istnieją więc
między ludźmi pracy jakieś stałe związki, które mogą przyczynić się do stworzenia instytucji samoobrony, samopomocy. Wiemy, że wraz z uelastycznieniem
modelu zatrudnienia i szerszych więzi
społecznych, które dziś w ponowoczesności są rozbite i krótkotrwałe, trudno
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uchronny. I że ze starej formuły związkowej rozwinie się nowa, silniejsza.

mówić o istnieniu takich związków
w miejscu pracy. Obecnie praca nie operuje tylko wokół fabryki czy przemysłu,
lecz raczej w sektorze usług, a co więcej,
nawet to zatrudnienie w przemyśle
przypomina nam bardziej niestabilny
model usługowy. Model zatrudnienia od
kołyski aż po grób upada. Ma to związek z tym drugim członem, czyli z zawodowością. Mało kto dziś pyta „jaki
masz zawód?”. Nie rozmawiamy o naszym doświadczeniu pracowniczym
w kategoriach zawodu, wyuczonego
czy też zdobytego, do którego jesteśmy
przywiązani, i mamy nadzieję, że w tym
zawodzie pozostaniemy. Więc sama
ta pojęciowość związku zawodowego
w płynnym kapitalizmie jest podejrzana, jakoś przestarzała. W dzisiejszej
formule może ona się swobodnie realizować tylko w określonych branżach czy
miejscach w podziale pracy. Ale myślę
sobie, że może w tym, że związki zawodowe są jakoś archaiczne, tkwi właśnie ich siła? Przypomnienie, że świat
może wyglądać inaczej, że dzisiejszy model kapitalizmu nie jest naturalny i nie-

A gdzie wyznaczyłbyś cezurę
czasową końca tego modelu pracy,
o którym mówisz?
Czasowo zazwyczaj, jeśli mówimy
o zatrudnieniu w krajach pierwszego
świata i byłego bloku socjalistycznego,
umiejscawiamy to w latach 70., po szoku naftowym z 1973 r. i pod koniec tej
dekady, kiedy poszły w górę stopy procentowe w USA i nastąpił kryzys zadłużeniowy. Wtedy to w sposób najbardziej
zdecydowany doszło do przejścia z kapitalizmu społecznie zakorzenionego,
negocjowanego między pracodawcami
a związkami zawodowymi jako reprezentantami świata pracy, do tego, co nazywamy restauracją władzy klasowej,
czyli do neoliberalizmu. Tu jest ten rozciągnięty moment porażki zorganizowanego świata pracy. Tak ujmujemy to zazwyczaj w kategoriach czasowych. Widać
to również na przykładzie PRL-u. Wewnątrz tego systemu rozkład państwa dobrobytu nie zaczął się wraz z Balcerowiczem, ale lata wcześniej. Badacze wskazują tutaj dekadę Gierka, kiedy „otworzyliśmy się na Zachód”, oraz kryzys
z czasów Jaruzelskiego, na który odpowiedzią była „Solidarność”. Zresztą ta
konfrontacja bardzo przypominała to, co
się działo wtedy w Stanach Zjednoczonych za Reagana i w Wielkiej Brytanii za
Thatcher. Polski neoliberalizm, pomimo
tego, że wychodzi z realnego socjalizmu,
okazuje się czasowo zbieżny z doświadczeniami zachodnimi.
Jednak dziś pośród lewicy pojawiają się wątpliwości co do takiego stawiania sprawy.
Tak, bo ta cezura czasowa, choć poprawna, nie wyjaśnia wszystkiego. Jest tak
dlatego, że model walki o prawa pracownicze poprzez związki zawodowe,
zwłaszcza uprzemysłowionej klasy robotniczej, nigdy w całości nie opisywał
doświadczenia robotniczego. Zdajemy sobie tutaj sprawę z istnienia wielu grup
pracowniczych, które nie były włączone
do związków zawodowych i organizowały się poza ich strukturami. Mowa tutaj o pracy reprodukcyjnej, gospodarstwie
domowym, o zawsze bardzo istotnej
roli migrującej siły roboczej – w skali krajowej i międzynarodowej. Ale też, co bardzo ważne, o peryferiach, w których te
stosunki pracy nazywane były przedkapitalistycznymi. O nich często myślano,
że jeśli się tam „wydarzy” kapitalizm, to
przyjmie formę tego zachodniego. Natomiast dziś zdajemy sobie sprawę, że pra-

ca niewolnicza, zależna, która przybiera
postać wtórnego poddaństwa, to nadal
efekt działania kapitalizmu, a nie pozostałość przedkapitalistyczna. Rozwijał je
i rozwija nadal sam kapitalizm. Jeżeli weźmiemy pod uwagę te wszystkie podmiotowości, które wydają się marginalne, kobiety, dzieci, migrantów, mniejszości rasowe, etniczne, narodowe, to się
okaże, że nawet w skali ilościowej w tym
szczególnym momencie, w którym model związkowy święcił swoje największe
triumfy, ciągle olbrzymia część siły roboczej pozostawała poza tym modelem
i inaczej musiała się organizować do walki. Dzisiaj ten problem wysuwa się znów
na pierwszy plan.
Istnieją jednak szanse zaradzenia temu problemowi, aby model
związkowy miał szanse na włączenie tej części świata pracy?
Oczywiście w różnych krajach przebiegało to na rozmaite sposoby. Wydaje
mi się, że w Polsce takim momentem
przełomowym była pierwsza, wczesna
„Solidarność”. Czyli w momencie, w którym ruch klasy robotniczej częściowo się
pokrył z tym, co włoscy marksiści autonomistyczni w latach 60. i 70. nazwali fabryką społeczną. Przez to pojęcie rozumieli rozpowszechnianie się kapitalistycznych stosunków społecznych także
poza bramy fabryczne, na całość społeczeństwa. I model organizacji pierwszej
„S” dobrze tej rzeczywistości odpowiadał. Wtedy do „Solidarności” należały
również osoby spoza przemysłowej klasy robotniczej, nie tylko pracownicy i pracownice najemne z innych sektorów, ale
też inteligencja, żony robotników, pracownice usług – wszyscy oni związani raczej ze sferą reprodukcji, a nie produkcji, to był ten moment jedności. Ale oczywiście jedność na poziomie fabryki społecznej jest zawsze dwuznaczna, ponieważ zawsze istnieje ryzyko, że ruch połączonej klasy robotniczej przeobrazi się
w coś innego, i tak się niestety stało
w Polsce. Częściowo w ruch narodowy,
czyli w walkę całego narodu przeciwko
zdrajcom, lub w ruch liberalny, czyli w
społeczeństwa obywatelskie stające przeciwko totalitarnemu reżimowi, biorące
udział w walce o prawa człowieka.
W obu przypadkach kwestia robotnicza
schodzi na dalszy plan. W Polsce zeszła
do tego stopnia, że zwycięscy robotnicy
okazali się największymi ofiarami przemian.
A globalnie kiedy to przejście
od fabryki do fabryki społecznej się
nasiliło?
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Z pewnością trzeba by tutaj wspomnieć symboliczny rok 1968, czyli równoległe wystąpienia po obu stronach żelaznej kurtyny i procesy w Trzecim Świecie, jakkolwiek miały one swoje krajowe
uwarunkowania, czy też międzynarodowe, wynikające z przynależności do bloku kapitalistycznego lub socjalistycznego, to również miały one wspólne uwarunkowania dotyczące ustrukturyzowania klasy robotniczej. Organizowano
wówczas np. kampanie na rzecz płacy za
pracę domową. Działały ogromne ruchy
studenckie, współpracujące z robotnikami. Był to pokoleniowy protest przeciwko zbiurokratyzowanemu życiu, przeciwko zajmowaniu miejsca swoich rodziców. Kolejne pokolenie tego nie chciało, widząc, że nawet zdobycze związkowe, ten kompromis klasowy wokół państwa dobrobytu, nie zapewnia realizacji
szczęśliwego modelu życia. Ważne były
również kwestie związane z kolonializmem i imperializmem. Szczególną uwagę ogółu przykuwało doświadczeń wojen kolonialnych, które uzmysławiały,
w jaki sposób kapitalizm, będący w stanie robotnikom w metropoliach cokolwiek dać, żeruje jednocześnie na wyzysku peryferyjnej siły roboczej i tamtejszych surowców. Dla Amerykanów będzie to Wietnam, dla Francuzów – Algieria, dla zwolenników komunizmu na
Wschodzie, jak i na Zachodzie będą to interwencje najpierw w Berlinie Wschodnim w 1953 r., następnie na Węgrzech
w 1956 i w Pradze w 1968. To wszystko ukazywało, że ceną kompromisu klasowego w krajach najbardziej rozwiniętych była wojna klasowa i imperialistyczna wypowiedziana utrzymywanym
w zacofaniu peryferiom. Dzisiaj schedą
po tamtej niesprawiedliwości są obecni
na zachodnich rynkach pracy migranci,
za którymi ten podrzędny status podąża
jak cień.
W jaki sposób grupy peryferyjne, np. kobiety, pracownice seksualne, migranci, organizują się,
będąc na marginesie świata pracy?
Pytanie, czy one muszą się organizować, a przynajmniej, czy muszą to robić w sposób zbliżony do związków zawodowych. Z pewnością muszą stawiać
opór, i to robią. Natomiast kategoria organizacji jest przez działaczy lewicowych zbyt pochopnie narzucana jako norma, którą trzeba spełnić. Zawsze jest to
oczekiwanie pt. „wyłońcie swoich przedstawicieli, zarejestrujcie organizację”,
czy to będzie partia, związek, czy też komitet protestacyjny, następnie spiszcie postulaty, powiedzcie, czego oczekujecie. To
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jest myślenie, które oczywiście sprawdza
się wśród związków zawodowych, szczególnie w przemyśle. Mamy tam zwartą
grupę pracowników, ze stabilnym zatrudnieniem, jednym zakładem pracy,
etosem i wspólnotą pracy, która jest silna swoją masowością, jest wyzyskiwana
ekonomicznie, z jej pracy jest czerpana
wartość dodatkowa, więc ta walka od
razu przyjmuje postać walki o podwyżki płac, o zmniejszenie tempa taśmy
produkcyjnej, o świadczenia socjalne, bezpieczeństwo i higienę pracy. Natomiast
w przypadku innych grup, związanych
bardziej z pracą reprodukcyjną, w ich interesie leży bardziej dezorganizacja kapitalizmu. Czyli nie organizacja siły roboczej w dużych skupiskach pracy, tylko
raczej ucieczka przed warunkami wyzysku, zachowanie pewnej autonomii wobec waloryzacji pracy, jej dyscyplinowania i eksploatacji. Ten opór, który tutaj
jest stawiany, nazwalibyśmy oporem słabym, który nie jest budowany za pośrednictwem silnych, zwartych struktur, przejrzystych i oficjalnych. Przejawia
się on w spowalnianiu tempa pracy albo
obniżaniu norm produkcji, nieoddawa-

rozpowszechniony, czyli model
pracy usługowej. Ona partycypuje w tych dwóch przykładach, jest
ich przecięciem? Czy raczej bliżej
jej do modelu przemysłowo-związkowego?
Dowodem na to, że w modelu usługowym mamy do czynienia z takim cichym, słabym oporem , jest skala całego
instrumentarium wykorzystywanego
przez kapitalistów, by tę pracę kontrolować. W takich miejscach pracy występuje monitoring, algorytmy, które liczą,
jak szybko pracujemy przy komputerze,
np. w call center przy obsłudze klientów.
Mowa też o różnych technikach inwigilacji dotyczących tego, jak często wychodzimy na przerwę, o dresscodach,
które sprawiają, że mamy sprzedać np.
więcej bielizny, pracując w galerii handlowej i tak dalej. Istnieje też gama treningów, kursów marketingowych i interpersonalnych mających sprawić, że
pracownik będzie zawsze miły i uśmiechnięty, nie będzie kimś, do kogo po prostu przychodzisz, mówisz co chcesz, a on
to nabija na kasę. Raczej aktywnie, emocjonalnie będzie zabiegał o to, by sprze-

Związki zawodowe poniekąd zostały związane
z kapitałem i mają interes w tym, by kapitalizm
był bardziej wydajny.

niu pełnych plonów w przypadku rolników, w momencie kiedy warunki skupu są niezadowalające, ale też na poziomie samopomocy, jeśli mowa o gospodarstwach domowych, we współdzieleniu dóbr, w migracji za lepszymi warunkami, w zbiegostwie z pracy podporządkowanej. Jest to opór przygodny,
dezorganizujący kapitalizm. Związki zawodowe poniekąd zostały związane z kapitałem i mają interes w tym, by kapitalizm był bardziej wydajny, ponieważ
wtedy mogą więcej zdobyć w swej walce o płace, a grupy, które pozostają
poza tą mechaniką, nie mają takiego interesu. Cały ambaras polega na tym, czy
i jak można te interesy połączyć w ramach
jednej propracowniczej agendy.
Jednak poza tą dychotomią,
którą do tej pory zarysowaliśmy,
pomiędzy związkami a pracą peryferyjną, istnieje jeszcze kolejny
model, dziś z pewnością najbardziej

dać więcej. Mowa tutaj więc o kolejnym
afektywnym poziomie pracy, najczęściej
związanym z pracą kobiet. Fakt, że takie
techniki i urządzenia kontroli istnieją, jest
najlepszym miernikiem tego, że w usługach istnieje opór siły roboczej. Oczywiście tutaj zasadniczym problemem jest
to, jak te ciche, nieformalne taktyki
oporu organizować i wytwarzać kolektywną siłę, i na ile sami pracownicy, którzy stosują taki zindywidualizowany
opór, zdają sobie sprawę, że to robią. Czy
mogą pozytywnie zareagować na narrację mówiącą właśnie o takim oporze? Próbą takiej narracji była ta dotycząca prekariatu, zaproponowana przez socjologa Guya Standinga. Mówiła ona o tym,
że w sensie obiektywnym, socjologicznym
istnieje nowa klasa społeczna, uwikłana
w elastyczność pracy, radykalną niepewność swojego bytu, ale w związku
z tym, że jest ona bardzo zindywidualizowana i zaszczuta, nie jest w stanie się
zjednoczyć. Mówiąc językiem marksi-
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stowskim, nie jest ona w stanie przejść
z poziomu klasy w sobie do poziomu klasy dla siebie. Problem utrzymania tych
nieformalnych sposobów oporu polegałby na tym, że gdzieś straciliśmy świadomość tego, że są to działania oporowe,
straciliśmy również umiejętność przejścia
z oporu indywidualnego do bardziej
zorganizowanego.
Oprócz partii takich jak Podemos czy Razem, które od początku
odwoływały się do narracji wokół
prekariatu, istnieje jakiś inny model organizowania się, wspólnotowości, który przechodzi z oporu
indywidualnego do zorganizowanego?
Osobiście jestem zdania, że w ostatnich latach mamy do czynienia z permanentnym strajkiem reprodukcyjnym
wielu grup. Nie tyko w Polsce, ale skupmy się tutaj na naszym poletku. Wymienię takich grup tylko kilka, choć jest ich
więcej, a więc: strajk reprodukcyjny kobiet, strajk nauczycieli, pielęgniarek,
młodych lekarzy, pracowników socjalnych, akademików, „dziadów kultury”,
były protesty działkowców, taksówkarzy
przeciwko Uberowi, kwestie związane
z ekologią i ze smogiem, z Puszczą Białowieską, tę listę można byłoby bardzo
długo rozwijać. To wszystko sfera reprodukcyjna, a więc taka, w której wytwarzamy przede wszystkim człowieka,
siebie nawzajem, relacje społeczne, a nie
przedmioty. Chociaż tradycyjna problematyka płacowa jest tu podnoszona i zachowuje ważność, to widzimy coś jeszcze: niezadowolenie z tego, jakie relacje
społeczne i w jakim modelu pracy wytwarzamy. Jeśli stawiamy sobie pytanie,
dlaczego te strajki nie przynoszą efektów
oraz dlaczego te grupy nie potrafią się porozumieć i stworzyć wspólnej platformy,
to zazwyczaj pojawia się nawoływanie o
partię, czy też związek zawodowy, w każdym razie stabilną strukturę, która przyjdzie, zorganizuje te grupy, wyłoni lidera
i program. Wszystko to widzieliśmy na
przykładzie Oburzonych czy też Occupy.
Część analityków mówiła, że należy te
grupy protestu przybliżyć do tradycyjnego modelu partyjnego czy związkowego, inni twierdzili, że właśnie porażka wymienionych ruchów wzięła się
z prób zastosowania konwencjonalnych
metod politycznych, które nie mogły się
od początku udać.
Co nam permanentny strajk
mówi o kondycji polskich pracowników i warunkach protestu, samoorganizacji?

Moim zdaniem mówi nam to, że istnieje w polskim społeczeństwie coraz
większe rozpoznanie kryzysu, w którym
znalazła się praca reprodukcyjna oparta
na opiece i trosce, Pensje w wielu zawodach opiekuńczych są przecież fatalne,
choć ta praca jest przecież kluczowa, ponieważ polega ona na tym, co jest najważniejsze dla nas, a nie dla kapitału, np.
na opiece nad dziećmi, niepełnosprawnymi, na trosce o środowisko, czyli na
tych rzeczach, których nie można łatwo
kupić za pieniądze, do których potrzebujemy podążania za wartościami innymi niż zysk. W badaniach socjologicznych
zespołu profesor Mirosławy Marody na
temat wartości wyznawanych przez Polki i Polaków uderzało to, że głównym
problemem, na jaki wskazywali w swoim życiu, był brak uznania w miejscu pracy. Pojawiały się wypowiedzi mówiące:
„niby odniosłem/łam sukces w takich wymiernych kategoriach, coraz więcej zarabiam, natomiast czuję, że ta praca nie
przynosi mi uznania. Nie mam co powiedzieć swoim dzieciom, gdy pytają, co
mają wybrać, idąc na studia, tak by potem były szczęśliwe. Politycy nie wiedzą
w ogóle, jak tym wszystkim pokierować.
Nie proponują żadnej opowieści mówiącej nam, co mamy robić, w co inwestować, jak wychowywać dzieci, czego je
uczyć, tak by ta potrzeba uznania była
spełniona”. Wydaje mi się, że z tego pełzającego, permanentnego strajku reprodukcyjnym wyłania się nowe wołanie
o godność pracy rozumianej inaczej,
szerzej niż zwykle, w sposób, przez który ta praca przyczynia się nie tylko do godziwego zarobku – chociaż też! – ale i do
wspólnego dobrostanu i uznania tego, co
robimy, za ważne w oczach otoczenia.
Jakie więc rekomenduje pan
rozwiązania systemowe przy takim
rozpoznaniu sytuacji?
Kluczowym wyzwaniem, również
z perspektywy związków zawodowych,
byłoby mądre rozładowanie pojawiającego się zawsze napięcia, wzajemnej
niechęci pomiędzy pracownikami produkcyjnymi i nieprodukcyjnymi, i tu
niestety tradycyjne teorie, łącznie z marksizmem, powodują częściej nieporozumienia, niż umożliwiają znalezienie punktów stycznych. Weźmy niedawny protest
górników. Sączy się wiele jadu wobec górników, politycy próbują rozgrywać konflikt, powstaje narracja, w której mamy
grupę pracowników produkcyjnych,
oskarżaną o bycie nierentowną, i ci rentowni mają do niej dopłacać z podatków,
by ich ratować. To jest opowieść, która
napuszcza pracowników sektora pry-

watnego na budżetówkę, usługi na przemysł, nieuzwiązkowionych na uzwiązkowionych, rzekomo rentownych na
rzekomo nierentownych. Klasizm, uprzedzenia w stosunku do pracowników fizycznych, niedysponujących wyższym
wykształceniem, jest tu aż zanadto widoczny. Z drugiej strony mamy narrację
części związków zawodowych i części
„robociarskiej” lewicy, mówiącą, że jedyną prawdziwą pracą jest praca produkcyjna, że tylko ona wytwarza wartość,
a reszta żyje z państwowej redystrybucji
wartości dodatkowej powstałej przy produkcji. Budowanie tej niechęci, a czasem
nawet i szczucie są obustronne. Wydaje
mi się, że zasadniczym wyzwaniem byłoby pokazanie w sposób mądry i uważny, że praca reprodukcyjna jest pracą pełnowartościową, czyli należałoby to zrobić bez dewaluacji pracy produkcyjnej.
Niestety okazuje się, że te narracje neoliberalne, które przez 30 lat nam mówiły, że musimy pozbyć się przemysłu
ciężkiego, bazy surowcowej, by mieć nowoczesne społeczeństwo, oparte na usługach, wiedzy, edukacji, spotykają się z narracjami nowo lewicowymi, które nieufnie patrzą na pracę produkcyjną. Trzeba
więc znaleźć modus vivendi pomiędzy
tymi dwoma rodzajami pracy. Jedyna
wstępna intuicja, jaką mogę zaproponować, to postulat, by przestać myśleć o pracy reprodukcyjnej jako pracy, która musi
się kiedyś stać produkcyjną, zostać podporządkowana bezpośrednio kapitałowi,
żeby mogła stać się pracą w sensie ścisłym. I równolegle zacząć w ramach samej pracy produkcyjnej widzieć walory
reprodukcyjne – tzn. trzymając się przykładu górnika, powiemy, że owszem, on
wytwarza wartość dodatkową, jednak dla
nas najważniejsze powinno być to, że wytwarza coś istotnego dla świata pracy, że
np. dzięki kopalniom istnieje ileś innych
miejsc pracy w innych sektorach, ale też
umożliwia on swoim dzieciom pójście do
szkoły, na uniwersytet, a z jego walki
związkowej społeczności lokalne mogą
czerpać korzyści, kiedy walka związkowa dotyczy też mieszkaniówki, przychodni, transportu. Dla lewicy najistotniejsze powinno być ukazywanie reprodukcyjnego wymiaru każdej społecznie
użytecznej pracy, bo poza zarobkami zależeć nam powinno na tym, by wydrzeć
to, co w naszej pracy jest najważniejsze,
czyli troskę o drugiego człowieka. Ta troska o drugiego człowieka jest również zawarta w pracy produkcyjnej. Wierzę, że
idąc do pracy, idziemy po to, by zrobić
coś użytecznego dla naszych sióstr i braci, a nie po to, żeby szef mógł na nas zarobić.
I
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Wieś wrze

– chłop potęga jest i basta
„Niech na całym świecie wojna, byle polska wieś zaciszna, byle polska
wieś spokojna”. Cytat z Wesela Wyspiańskiego dobrze oddaje sposób
myślenia miejskiej inteligencji o prowincji.

Jan Śpiewak
ieś to miejsce gdzieś za
horyzontem, gdzie ludzie
żyją prostym i spokojnym
życiem. Ten obraz zaburzyły ostatnio rolnicze protesty przeciwko
monopolistycznym praktykom sieci spożywczych i nieudolnej walce z afrykańskim pomorem świń. Czy wieś znowu
wybuchnie?
Dwadzieścia lat temu sytuacja na prowincji była dramatyczna. Rolnicy byli obciążeni kredytami nie do spłacenia, zni-

W
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kały lokalne spółdzielnie, zamykano zakłady przetwórcze. W małych miastach
padały zakłady przemysłowe. Wcześniej
jednym pociągnięciem pióra zlikwidowano PGR-y. Bezrobocie w niektórych
powiatach przekraczało 30%. Wieś była
wściekła i z tej wściekłości narodził się
pierwszy ludowy bohater z prawdziwego zdarzenia, Andrzej Lepper. W wyborach parlamentarnych w 2001 r. na Samoobronę Leppera zagłosowało ponad
10% wyborców. O ponad 100 tys. wię-

cej niż na Prawo i Sprawiedliwość. Samoobrona nie wytrzymała jednak kontaktu z władzą. Alians z Prawem i Sprawiedliwością był końcem partii Leppera.
Od tego czasu wieś przeszła ogromną
transformację. Wiele osób porzuciło zawód ojców. Dzisiaj wyłącznie z rolnictwa
utrzymuje się nie więcej niż jedna piąta
mieszkańców wsi. Środki z Unii umożliwiły inwestycje, modernizację gospodarstw i wzrost zamożności rolników.
Wybudowano nowe drogi, wodociągi
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i oczyszczalnie ścieków. Polska wieś w ciągu ostatnich 15 latach niewątpliwie zaliczyła ogromny cywilizacyjny awans. Sytuację najbiedniejszych poprawił program
500+, który ograniczył skrajne ubóstwo dzieci. Nic dziwnego, że Prawo
i Sprawiedliwość, które oferuje konserwatywną, opartą na przywiązaniu do tradycji, kościoła i rodziny narrację, bije na
prowincji rekordy popularności. W ostatnich wyborach parlamentarnych ponad
połowa mieszkańców wsi zagłosowała na
formację polityczną Jarosława Kaczyńskiego.
Dzisiaj spokojny obraz polskiej wsi
zaburza jeden człowiek i jego organizacja. Rok temu po głośnych manifestacjach
w Warszawie na szerokie wody wypłynął
Michał Kołodziejczak z Agrounii. Reprezentuje nowe pokolenie polskich rolników. Ich gospodarstwa raczej nie należą do najmniejszych. To świetnie zorganizowane i zarządzane przedsiębiorstwa obracające znacznymi pieniędzmi.
Kołodziejczak, rocznik 1988, urodził
się już po wielkiej depresji lat 90. Wraz
z rodziną uprawia kapustę niedaleko Sieradza. Media przezwały go drugim Lepperem. Kołodziejczak nie obraża się na
to porównanie. Ze słynnym liderem
chłopskich protestów łączy go nie tylko
skłonność do widowiskowych akcji w bla-

sku fleszy, ale również podobna diagnoza sytuacji. Andrzej Lepper jako pierwszy wprowadził krytykę neoliberalnej polityki Leszka Balcerowicza do telewizyjnych studiów i na mównicę sejmową. Potępiał sprzyjanie zagranicznemu kapitałowi kosztem lokalnej produkcji. Był zajadłym przeciwnikiem prywatyzacji
przedsiębiorstw państwowych. Dzisiaj
polska wieś jest znowu pod ogromną presją wielkiego kapitału. Członkowie Agrounii przekonują, że rolnicy zostali odcięci
od rynków zbytu. To efekt zdominowania handlu przez wielkie korporacje.
Sama sieć dyskontów Biedronka ma
20% rynku detalicznego. Taka pozycja
pozwala na dyktowanie cen producentom żywności. Szeroka sieć dystrybucji
i dostawców umożliwia dużym sieciom
import towarów z drugiego końca świata, po to, żeby trzymać w ryzach lokalnych rolników. Nie tylko producenci warzyw i owoców mają problemy. W cieniu
informacji o wybuchach kolejnych ognisk
zapalnych afrykańskiego pomoru świń
trwa dramat małych hodowców trzody.
W 2002 r. 760 tys. gospodarstw hodowało trzodę. W 2019 r. było już ich tylko 124 tys. W miejsce małych hodowli
wchodzą wielkie korporacje mięsne.
Dostarczają one rolnikom młode świnie,
zapewniają jedzenie, a nawet opiekę
weterynaryjną. Gdy zwierzęta urosną, zabierają je na rzeź. Funkcje rolników zredukowano do podawania świniom jedzenia i utrzymania czystości w chlewniach.
Wielkie korporacje nie grają czysto
również wtedy, gdy przychodzi do oznakowania towarów. Wielu Polaków zwraca uwagę na kraj pochodzenia produktu, robiąc zakupy spożywcze. Wielkie sieci handlowe doskonale znają nastroje społeczne i celowo wprowadzają konsumentów w błąd. Sprzedają pstrągi z wielką flagą Polski na opakowaniu, na którym małym druczkiem dopisano, że
choć ryby pochodzą z Włoch, to wyhodowano je w „polskiej akwakulturze”.
Podczas tak zwanego tygodnia polskich
ziemniaków okazało się, że ponad połowa tych warzyw pochodziła z zagranicy.
Przykładów są dziesiątki. Sieci bronią się,
że nie są wstanie przypilnować wszystkich
etykiet w tysiącach sklepów w kraju.
Agrounia domaga się wszczęcia postępowań antymonopolowych przez Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Rolnicy zaczęli podkreślać też fakt, że import gigantycznych ilości warzyw i owoców jest szkodliwy dla środowiska naturalnego. To argument oczywiście skrojony pod wielkomiejskiego mieszczucha, ale nie można zapominać, że to rol-

nicy są na pierwszej linii walki z globalnym ociepleniem. Z powagi sytuacji
zdaje sobie doskonale sprawę sam lider
Agrouniii, Michał Kołodziejczak. Jego rodzinne gospodarstwo znajduje się w jednym z najbardziej suchych obszarów
Polski. Problem niskich opadów potęguje
gigantyczna odkrywka węgla brunatnego w Bełchatowie, która obniżyła poziom
wód gruntowych w promieniu dziesiątek
kilometrów. Kopalnia jest jak korek wyjęty z wanny pełnej wody. Teraz w okolicy ma powstać kolejna odkrywka w Złoczewie. Rolnicy widzą zagrożenie i zawiązali nieoczywisty sojusz z ekologami,
którzy również protestują przeciwko
budowie.
Często mówi się o tym, że polskie rolnictwo jest przestarzałe, bo opiera się na
małych i średnich gospodarstwach rolnych. To jest jednak jego najmocniejsza
strona. Niewielkie gospodarstwa chronią
nas, by wieś nie zamieniła się w nieludzką
fabrykę żywności. W przeciwnym razie
mielibyśmy gigantyczną powierzchnię
kraju pokrytą monokulturami i fabrykami
mięsa, w których w strasznych warunkach przetrzymywane są miliony żywych zwierząt. Presja korporacji i nadciągająca susza zagrażają podstawom
funkcjonowania polskiej wsi. Polski rząd
nie chce albo nie potrafi rozwiązać problemów rolników. Ich frustracja będzie
z roku na rok rosnąć. Sojusznikiem rolników może okazać się Ruch Narodowy
albo nowe progresywne siły, które mówią o wzmocnieniu roli państwa, regulacjach i ochronie klimatu. Siłą takich sojuszy jest ich nieoczywistość i wymykanie się tradycyjnym schematom myślenia
politycznego. Czy możliwy jest sojusz inteligencko-robotniczo-chłopski przeciwko elitom władzy? Pod koniec XIX
wieku część polskiej inteligencji żyła
złudzeniami o sojuszu miasta i wsi. Podziały były zbyt głębokie, żeby je łatwo
zasypać. Dzisiaj okazuje się, że rolnicy
i pracownicy korporacji mają ze sobą więcej wspólnego, niż mogło się nam wydawać. Chcą godnych warunków pracy,
pewności jutra, silnego i sprawnego
państwa, które będzie działało w interesie większości, a nie tylko tych na samej
górze. Czy to wystarczy? Jeśli na politycznej scenie ma zajść głęboka zmiana,
bez udziału wsi będzie to niemożliwe.
Dzisiaj to miasto bardziej potrzebuje
rolników niż rolnicy miasta. W końcu
chłop potęgą jest i basta!
I
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Piętno marszałka Struzika
Polityka transportowa samorządu Mazowsza to klęska nasączona propagandą sukcesu. Powiększa się grono osób wykluczonych transportowo
w liczącym ponad 5,2 mln mieszkańców, najbogatszym województwie
w kraju. Władze regionu nie organizują komunikacji autobusowej,
a samorządowe Koleje Mazowieckie mają droższe bilety miesięczne
niż rządowa spółka PKP Intercity. Taki jest bilans 18-letniego panowania
Adama Struzika na Mazowszu.

Piotr Figiel
arszałek Mazowsza
stał się postacią legendarną. Adam Struzik doczekał się nawet piosenki. Jednak choć jako
radny Sejmiku Mazowsza nie prowadzi dyżurów dla mieszkańców,
a z rodzimego Płocka do Warszawy
wożony jest służbową limuzyną,
Struzik posiada swój żelazny elektorat i silną pozycję w PSL-u. To pozwala marszałkowi rządzić Mazowszem
twardą ręką, kluczowych decyzji w regionie nie podejmuje bowiem Sejmik, lecz
zarząd województwa, na czele z marszałkiem. W taki sposób została wprowadzona podwyżka cen biletów Kolei
Mazowieckich. Podobnie zapadają decyzje o kształcie regionalnej polityki
transportowej, której ofiarą padli Mazowszanie.

M

Autobusowa
wolna amerykanka
Termin „wykluczenie transportowe”
stał się modny zwłaszcza w ostatnim czasie. Jednak proces zwijania komunikacji
autobusowej nie rozpoczął się dwa lata
temu, kiedy na Mazowszu upadło w jednym czasie pięć PKS-ów. Powolne zamykanie linii PKS trwało w najlepsze od
początku ubiegłej dekady, a jedynie przyspieszyło w ostatnich latach. Jeszcze
w 2010 r., jako panaceum na degradację
transportu w kraju, wskazywano uchwaloną przez koalicję PO–PSL ustawę o publicznym transporcie zbiorowym. Dziś już
wiemy, że ustawa ta nie tylko nie odwróciła negatywnego trendu, lecz w wielu przypadkach dała możliwość samorządom przerzucania się odpowiedzialnością za uruchamianie połączeń. Faktycznie, ustawa była tak nieprecyzyjna, że
na jej podstawie samorząd mógł zapla-
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nować, że np. nie będzie organizował
transportu, czy to na części swojego terytorium, czy też wyłączając się z uruchamiania linii autobusowych. Niestety
władze Mazowsza (również PO–PSL)
w pełni skorzystały z możliwości, jakie
dała im ustawa o publicznym transporcie zbiorowym. Decyzja samorządu województwa była zaplanowana przez marszałka Struzika i jego przybocznych.
Mazowsze nie skorzystało z możliwości przejęcia PKS-ów na swoim obszarze. Później okaże się, jak brzemienna w skutkach była ta decyzja. Tylko nieliczne powiaty, takie jak Garwolin czy Grójec, zaopiekowały się swoimi PKS-ami. Natomiast PKS Warszawa, PKS Nowy Dwór
Mazowiecki i PKS Piaseczno pozostały
w rękach skarbu państwa. PKS Ostrołęka, PKS Przasnysz, PKS Mińsk Mazowiecki, PKS Ciechanów, czyli te, których
nie chciał marszałek, zostały sprzedane
Mobilisowi. Taki jest bilans przekształceń
własnościowych mazowieckich przewoźników autobusowych na początku
minionej dekady.
Marszałek podjął polityczną decyzję,
że samorząd województwa nie będzie
utrzymywał komunikacji autobusowej.
Linie obsługujące co najmniej dwa powiaty, które zgodnie z ustawą powinien
uruchamiać marszałek, działają na zasadach komercyjnych. Oznacza to, że

przewoźnicy otwierają połączenia na własny rachunek ekonomiczny, ponosząc całość ryzyka prowadzenia bussinesu.
Samorząd wojewódzki mógł
podjąć taką decyzję, wykorzystując wadliwe rozwiązania ustawy o publicznym transporcie
zbiorowym. Mimo że zgodnie
z jej treścią do kompetencji
marszałka należy organizowanie
połączeń autobusowych, to za
brak utrzymywania takich
połączeń nie były przewidziane kary.
W ustawie nie zawarto również mechanizmów zmuszających jednostki samorządu terytorialnego do wywiązywania się
z obowiązku organizowania transportu.
Wystarczy, że województwo stwierdzi w planie transportowym, że nie organizuje komunikacji autobusowej,
i marszałek praktycznie jest bezkarny.
Właśnie z tej opcji skorzystało Mazowsze. Plan transportowy zakłada bowiem,
że komunikacja autobusowa opiera się na
liniach komercyjnych, a samorząd może
uruchamiać dwie linie w regionie liczącym 5,2 mln mieszkańców!
Jak destruktywne okazało się to podejście, przekonaliśmy się w 2018 r. Prywatni przewoźnicy, odnotowujący straty na utrzymywaniu komunikacji autobusowej, zaczęli zamykać połączenia.
Obarczeni całkowitym ryzykiem prowadzenia działalności opartej wyłącznie
na rachunku ekonomicznym, nie mieli
większego wyboru. Z wielkim hukiem
upadły właśnie te PKS-y, których nie
chciał przejąć marszałek.
Trudno mieć pretensje do prywatnych podmiotów, że wycofują się z nieopłacalnej działalności. Natomiast kierowane pod adresem marszałka zarzuty
o zaplanowaną destrukcję siatki połączeń
w regionie są absolutnie uzasadnione. Począwszy od tego, że władze wojewódz-
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kie doskonale zdawały sobie sprawę z faktu, że utrzymanie regionalnej komunikacji
autobusowej jest deficytowe. Bez wyrównania tego deficytu linie zostały skazane na likwidację. Pytanie brzmiało: kiedy to nastąpi? Mimo zbliżającej się katastrofy marszałek nie zrobił nic, by ratować transport w regionie. Przeciwnie,
oczekując, że spółki prawa handlowego
wyręczą go z organizowania i dotowania
transportu, zachował się jak zwykły gapowicz, który nie zamierza płacić za przejazd.
Aby pokazać, jak katastrofalne
w skutkach okazały się decyzje marszałka Struzika, odwołam się do danych liczbowych. Plan transportowy województwa, w scenariuszu zachowawczym,
stwierdzał, że w 2012 r. mazowieckimi
autobusami podróżowało prawie 62 mln
osób, a na 2020 r. przewidywał wzrost
przewozów do prawie 69 mln. Tymczasem jak podaje Fundacja Centrum Zrównoważonego Transportu, w feralnym
2018 r. autobusy przewiozły jedynie
44 mln pasażerów.

Drogo jak
w Kolejach Mazowieckich
Na regionalnej kolei również nie
jest lepiej. Tu wprawdzie przewozy nie zaliczyły spektakularnych spadków, lecz
koszty działalności Kolei Mazowieckich
ostro podskoczyły. I nie jest to wyłącznie
skutkiem wzrostu cen energii oraz minimalnego wynagrodzenia ani dofinansowanego w 50% przez UE zakupu nowych pociągów, jak zaklina się zarząd
przewoźnika. Dotacja do kasy Kolei
Mazowieckich przebiegała w ostatnich latach następująco: w 2018 r. z budżetu
województwa przewoźnik otrzymał
251 mln zł, w 2019 r. było to 322 mln zł,
obecnie – ponad 340 mln zł. Można zauważyć, że lawinowemu wzrostowi dotacji, jaki miał miejsce w zeszłym roku,
nie towarzyszył wzrost opłat za energię ani skokowy wzrost wynagrodzeń
w spółce.
Jeszcze ciekawiej dane te wyglądają,
gdy zestawi się je z liczbą przewiezionych
pasażerów (wpływy) oraz wykonaną pracą eksploatacyjną przewoźnika – mierzoną
w pociągokilometrach (koszty). Rekordowym rokiem pod względem efektywności działań Kolei Mazowieckich był
2015, w którym z usług spółki skorzystało
63,2 mln osób, przy pracy eksploatacyjnej 16,2 mln poc/km. W 2018 r. było to
odpowiednio 59,8 mln pasażerów przy
17,5 mln poc/km, w zeszłym roku
– 62,1 mln osób przy 17,7 mln poc/km.
Spadek swojej efektywności w 2018 r.
przewoźnik tłumaczy zamknięciem

i przebudową kluczowej linii łączącej
Warszawę z Grodziskiem Mazowieckim. Wpływ tej modernizacji jest oczywisty. Jednak pozostaje pytanie, czemu
w zeszłym roku efektywność przewoźnika była, mówiąc oględnie, kiepska?
Gdyby dane z 2015 r. przełożyć na
rok ubiegły, przewoźnik przy zaplanowanej pracy eksploatacyjnej na poziomie
17,7 mln poc/km powinien przewieźć ponad 69 mln podróżnych. Było ich zaledwie 62,1 mln. Prace modernizacyjne nie
są jedyną przyczyną tak mizernego wyniku. Przypomnę, że w rekordowym
2015 r. sparaliżowana była linia łącząca
Warszawę z Wołominem, a na dalszym jej
odcinku – od Tłuszcza do Sadownego
– w miejsce pociągów kursowały autobusy. Tymczasem przewoźnik i właściciel,
zamiast szukać u siebie przyczyn kiepskich wyników, próbują nieudolnie wpływać na medialny przekaz lub w najlepszym razie przerzucają na inne podmioty odpowiedzialność za negatywne skutki swoich decyzji.
Kwestia efektywności Kolei Mazowieckich jest kluczowa przy odniesieniu
się do niedawnej podwyżki cen biletów.
Jak obrazują zaprezentowane dane liczbowe, praca eksploatacyjna w porównaniu z 2015 r. wzrosła (koszty wzrosły o 9%,
nie wliczając w to podwyżki cen energii),
natomiast przychody zmniejszyły się, ponieważ przewoźnik w porównaniu
z 2015 r. odnotował spadek liczby przewiezionych pasażerów z 63,2 mln do
62,1 mln. To właśnie spadek efektywności działań Kolei Mazowieckich przy jednoczesnym wzroście opłat za energię
sprawiły, że podwyżka była bardzo dotkliwa, a dotacja dla spółki ostro poszybowała. Koleje Mazowieckie stały się najdroższym przewoźnikiem regionalnym
w kraju. Bilety miesięczne na pociągi
osobowe tego przewoźnika są droższe od
tych na przejazdy pociągami pośpiesznymi PKP Intercity, a na wielu trasach Koleje Mazowieckie przegrywają z komercyjnymi autobusami, zarówno cenowo, jak
i pod względem czasu podróży. To sprawia, że z punktu widzenia klienta podwyżka jest nie do zaakceptowania. Innymi słowy, podwyżką przewoźnik sprawdza,
czy popyt na jego usługi jest sztywny.
Krótkoterminowe skutki zmiany cennika Kolei Mazowieckich sprawią, że
oferta przewoźnika będzie nieatrakcyjna
wobec innych spółek kolejowych oraz
pozostałych gałęzi transportu – przejazdów autobusem lub własnym samochodem. Długoterminowo, przy braku podwyżek innych przewoźników, Koleje
Mazowieckie powinny brać pod uwagę
spadek liczby przewożonych pasażerów.

Umyślnie recenzuję działalność Kolei Mazowieckich z perspektywy klienta. Po pierwsze, dlatego że to ostatecznie
preferencje podróżnych mają wpływ na
wybór przewoźnika lub środka transportu. Po drugie nie mam dostępu do realnych kosztów działalności Kolei Mazowieckich, są one bowiem objęte tajemnicą handlową spółki. Skrzętnie korzysta z tego faktu jej zarząd, który w sposób selektywny prezentuje szczątkowe
dane, uniemożliwiając realną ocenę kondycji przedsiębiorstwa.
Warto podkreślić, że podwyżka cen
biletów w Kolejach Mazowieckich nie
dotknęła wszystkich jednakowo. Choć
przewoźnik podaje, że od 1 lutego za bilety zapłacimy o około 10% więcej, to
opłata za przejazd na lotnisko w Modlinie w ogóle nie wzrosła. Natomiast
za honorowanie biletów ZTM Warszawa stolica zapłaci Kolejom Mazowieckim jedynie 2,5% więcej niż w ubiegłym
roku.
Trudna sytuacja spółki powinna skłonić jej właściciela – samorząd Mazowsza
– do przeprowadzenia gruntownego,
niezależnego audytu w Kolejach Mazowieckich. Wątpię żebyśmy się tego doczekali, ponieważ kluczowe stanowiska
w spółce pełnią osoby z partyjnego
nadania PSL i PO.

Brak nadziei na zmiany
Wątpię również, żeby samorząd Mazowsza zmienił priorytety nieudolnie
prowadzonej polityki transportowej.
Ostatnia reaktywacja połączenia kolejowego miała miejsce w 2009 r. Grzegorz
Kostrzewa-Zorbas, ówczesny radny PO
Sejmiku Mazowsza, pokonał wyuczony
„niedasizm”. To dzięki jego niebywałemu uporowi pociągi Kolei Mazowieckich
wróciły do Góry Kalwarii.
Jak bardzo urząd marszałkowski
tkwi w przekonaniu, że nie należy przeciwdziałać wykluczeniu transportowemu
mieszkańców, pokazuje przykład ustawy
PKS-owej. W zeszłym roku na reaktywację połączeń autobusowych było do
wzięcia ponad 18 mln zł. W tym roku jest
ponad 68 mln. Marszałek nie zamierza
wziąć ani grosza z pieniędzy płynących
z budżetu państwa. Urząd marszałkowski wciąż twierdzi, że to powiaty powinny
uruchamiać linie autobusowe o zasięgu
wojewódzkim. Błędne koło wykluczenia
transportowego na Mazowszu dopiero
się rozpędza. Zamiast korzystać z pieniędzy na przeciwdziałanie temu trendowi, marszałek woli narzekać na wady
ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, którą uchwalili jego koledzy
z PSL-u.
I
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Realizujemy zadania
Przyznam, że trudno mi się odnieść do słów pana Piotra Figla i to bynajmniej nie z powodu braku kontrargumentów, ale z powodu zaciekłości tej,
jak i innych wypowiedzi autora. Tak personalny i agresywny atak skierowany bezpośrednio pod adresem jednego człowieka stawia – w moim
odczuciu – pod znakiem zapytania obiektywność i bezstronność wysuwanych argumentów.

Marta Milewska
barczanie marszałka całą odpowiedzialnością za sytuację
transportu autobusowego to
zdecydowane nadużycie.
Kondycja transportu autobusowego to
problem społeczny w całym kraju. Mazowsze w tej kwestii nie jest odosobnione. Działalność PKS-ów zweryfikował
wolny rynek i rządzące nim prawa.
Utrzymanie PKS-ów wiąże się bowiem
z ogromnymi kosztami. Dochodzi do
tego długotrwała nierentowność linii
i nieprecyzyjna ustawa, które nie wskazuje w sposób jasny, kto jest odpowiedzialny za organizację transportu drogowego i jak realizacja tych obowiązków
byłaby finansowana.
Oczywiście, można powiedzieć, że to
wina marszałka, bo tam, gdzie wycofują się kolejni przewoźnicy, powinien z publicznych pieniędzy (kosztem innych
zadań) powołać spółki, które będą obsługiwać te trasy. Jednak w postawionym
zarzucie nie ma ani słowa o kosztach takiego przedsięwzięcia (a szacuje się, że
powołanie i utrzymanie omawianych połączeń w regionie to koszt kilkuset
mln zł), ani słowa o skali województwa
(które – przypomnijmy – jest wielkości
Belgii) czy też o nieprecyzyjnych przepisach.
Zadaniem samorządu województwa
jest objęcie przewozami użyteczności
publicznej głównej sieci transportowej
województwa. I z tego zadania się wywiązujemy, organizując transport kolejowy w regionie. Tam, gdzie linii kolejowej nie ma, transport autobusowy do
węzłów przesiadkowych lub głównych
korytarzy transportowych powinny zapewnić samorządy gminne lub powiatowe. Mogą one skorzystać z dofinansowania linii w ramach tzw. ustawy
PKS-owej i robią to. Korzystają też z al-
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ternatywnych rozwiązań, bez potrzeby ingerowania samorządu województwa.
Także do zadań organizatorów niższego
szczebla należy zapewnienie połączeń
z obszarów o niskiej dostępności komunikacyjnej. Połączenia te powinny być organizowane głównie jako linie dowozowe, na zasadzie porozumień pomiędzy samorządami. Tu jednak pojawiają się
komplikacje prawne i niedogodności
dla samorządów, bo chociażby w przypadku połączeń realizowanych na terenie różnych powiatów muszą one stworzyć związek powiatów.
Ważnym czynnikiem, który musi
wziąć pod uwagę organizator przewozów,
jest zapotrzebowanie na przewozy. Obecnie większość linii, na których funkcjonują polscy przewoźnicy autobusowi, ma
niską i pogarszającą się rentowność. Rosnące koszty, m.in. wynagrodzeń, sprawiają, że coraz trudniej z kolei pokryć
koszty realizowanych przewozów przychodami z biletów. Dlatego tak ważne
jest, by decyzje dotyczące uruchamiania
połączeń w ramach usługi publicznej poparte były szerokimi analizami dotyczącymi potrzeb podróżnych na poszczególnych obszarach.
Koleje Mazowieckie to dziś największy regionalny przewoźnik w Polsce.
A trzeba wyraźnie powiedzieć, że powołanie tej pierwszej w Polsce samorządowej spółki kolejowej było naszą decyzją
i sporym wyzwaniem. Nie tylko ze
względu na olbrzymie koszty, które ponosi samorząd (w tym roku 343 mln zł,
co jest największą po „janosikowym” pozycją w budżecie), ale i odpowiedzialność.
Większość województw nie zdecydowała się na taki ruch. Dziś KM w ciągu
doby uruchamiają średnio 800 pociągów,
przyjmują największą liczbę pasażerów.
Tylko w zeszłym roku pociągami spółki

podróżowało ponad 62 mln osób. To
o ponad 2 mln więcej w stosunku do
2018 r. Szkielet sieci transportowej tworzy sieć linii kolejowych wyznaczającą
główne korytarze transportowe w województwie. Uzupełniają je dwie linie drogowe łączące Płock i Ostrołękę z Warszawą.
Warto uczciwie spojrzeć na skok, jaki
dokonał się przez tych 15 lat. Na starcie
mieliśmy 187 wysłużonych EZT-ów
(elektrycznych zespołów trakcyjnych).
Dziś Koleje Mazowieckie są jednym z najnowocześniejszych przewoźników regionalnych w kraju i dysponują 317
sztukami różnego rodzaju taboru. Spółka jest też w trakcie rekordowego w historii polskiej kolei zamówienia na 71
EZT-ów. Jego wartość opiewa na ponad
2,2 mld zł i będzie zrealizowana przy
wsparciu środków unijnych. Nie byłoby
tych zakupów, gdyby nie olbrzymie zaangażowanie samorządu.
Niestety, prowadzenie spółki kolejowej wiąże się ze stale wzrastającymi
kosztami związanymi z utrzymaniem
i eksploatacją, dostępem do infrastruktury, energią elektryczną. Do tego dochodzą problemy związane z infrastrukturą, mianowicie nieustanne remonty
prowadzone przez rządową spółkę
– PKP PLK S.A. Samorząd województwa
dokłada do KM niebagatelną kwotę
– w tym roku ponad 343 mln zł, co jest
konieczne, bo kolej z zasady jest deficytowa. Traktujemy to jednak jako element
niezbędny, przyczyniający się do rozwoju województwa. Robimy to po to, by ludzie mogli dojechać do pracy, do szkoły, na uczelnię, do lekarza czy w każdej
innej potrzebie.
Z podwyżką cen biletów spółka
wstrzymywała się najdłużej, jak mogła.
Już w grudniu zeszłego roku ceny bile-
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tów podwyższyły Przewozy Regionalne,
Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Koleje
Wielkopolskie i Koleje Wielkopolskie,
a od stycznia tego roku spółka Arriva.
Podwyżkę cen biletów podyktowały
przede wszystkim wzrost ceny energii
trakcyjnej o blisko 65% za 1 MWh, a jest
to jedna z najwyższych pozycji budżetowych Kolei Mazowieckich oraz wzrost
płacy minimalnej i inflacja (w skali roku
to kwota rzędu 50–60 mln zł więcej niż
w roku ubiegłym). Koleje Mazowieckie
płacą też za korzystanie z infrastruktury
PKP PLK, której akcjonariuszem jest
skarb państwa, i to są kwoty oscylujące
w skali roku między 120–130 mln zł. Dotyczy to nie tylko korzystania z torów, będących własnością PKP PLK, ale też naliczane są opłaty np. za umieszczenie rozkładu jazdy w gablotach.
Ceny zostały podniesione średnio
o 10%, co nie rekompensuje w całości

podwyżki cen energii trakcyjnej, dlatego
pozostałą część pokryje samorząd województwa mazowieckiego. Gdyby nie te
środki finansowe, cena biletów byłaby
znacznie wyższa. Nie wzrosła cena biletu lotniskowego. Nie wzrosła też cena biletu turysty.
Co do działalności spółki Koleje
Mazowieckie, zgodnie z art. 58a ustawy o publicznym transporcie zbiorowym operator, który poza świadczeniem
usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym, prowadzi inną działalność gospodarczą, sporządza oddzielny bilans
oraz rachunek zysków i strat dla tych
usług, a także wyodrębnia w księgach
rachunkowych operacje związane
z wykonywaniem przewozu o charakterze użyteczności publicznej. Sprawozdanie finansowe operatora publikowane jest na podstawie przepisów

o rachunkowości, zawiera dodatkowo
oddzielny bilans oraz rachunek zysków i strat dla działalności związanej
z usługami w zakresie publicznego
transportu zbiorowego w transporcie
kolejowym.
Poza tym na wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie u organizatorów
publicznego transportu zbiorowego, czyli w Kolejach Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej, w grudniu
2019 r. został przeprowadzony audyt. Ponadto rekompensata jest co roku badana przez biegłego rewidenta, a raport
z tej kontroli przekazywany jest do Organizatora PTZ, tj. Województwa Mazowieckiego.
Podsumowując, szkoda, że o sprawach tak ważnych jak transport publiczny zaczynamy mówić, używając retoryki rodem z polityki.
I
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Polityka średnio
i nierównomiernie socjalna.
Czy na pewno skuteczna?
Obecna pandemia może przynieść przewartościowania i zmiany także
w polityce społecznej. Żeby je sensownie przeprowadzić, warto jednak
przemyśleć ocenę tego, jaka i na ile korzystna była polityka społeczna
przed nadejściem koronawirusem. Wbrew pozorom Polska za rządów
Zjednoczonej Prawicy ani nie okazała się nadmiernie socjalna, ani przesadnie skuteczna w mierzeniu się z różnymi problemami społecznymi.
Wiele obszarów było traktowanych po macoszemu zarówno jeśli chodzi
o poziom nakładów, jak i sprawność oraz kompleksowość rozwiązań.
Oceniając dotychczasową politykę społeczną, jak i kierując się ku przyszłości, ważne, byśmy nie rozmawiali tylko o wielkości nakładów, ale
i o tym, jakim celom służą i na ile skutecznie są wykorzystywane.

Rafał Bakalarczyk
Państwo
umiarkowanie socjalne
Zacznijmy jednak od skali polskiego
socjalu – przez jednych wychwalanego,
przez innych demonizowanego. Niestety nie zawsze instytucje międzynarodowe uwzględniają najświeższe dane. Pochodzące z raportu OECD „Society in
a glance” z 2019 r. statystyki zawierają
informacje o procentowym udziale w PKB
publicznych wydatków na politykę społeczną. Dane są za 2018 r. lub ostatni,
w którym w danym kraju przeprowadzano pomiar. Jak w tym zestawieniu na
tle krajów rozwiniętych wygląda Polska?
Przeznaczaliśmy wówczas nieco ponad
1/5 PKB na politykę społeczną, a konkretnie 21,13%, co jest nieco wyższym
wskaźnikiem niż średnia dla krajów
rozwiniętych – 20,05%. Warto jednak
pamiętać, że na powyższą średnią składają się także kraje, którym daleko do
modelu państwo opiekuńczego, np.
Meksyk, Chile, Korea czy Turcja, które
wydawały na cele społeczne odpowiednio 7,5%, 10,9%, 11,1% i 12,5% PKB.
Z kolei w państwach takich, jak Niemcy, Austria, Włochy, Norwegia, Szwecja,
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Dania, Finlandia i Belgia, wydatki społeczne mieszczą się w przedziale 25–30%
PKB, a we Francji wskaźnik 30% został
nawet przekroczony. Nadal nasze nakłady na politykę społeczną pozostawały
więc dość przeciętne i odbiegały od
wielu państw zachodnioeuropejskiego
dobrobytu z bardziej rozwiniętą polityką społeczną.

Coraz więcej, coraz
bardziej nierównomiernie
Ważny jest jednak nie tylko ogólny
poziom wydatków, ale i ich struktura.
Wcześniejsze materiały Eurostatu pokazują, że w Polsce od lat ta struktura jest
mocno zaburzona. Na świadczenia rodzinne wydajemy relatywnie dużo, ale już
na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, mieszkalnictwo czy walkę
z bezrobociem mało lub wręcz bardzo
mało. Według metodologii Eurostatu
w 2017 r. wydatki na politykę społeczną wyniosły w Polsce 17% PKB (przy
18,9% dla EU-28), w tym 9% wydatki na
emerytury (gdy unijna średnia to ok. 10%
PKB) i 2,7% wydatki na rzecz rodzin
z dziećmi (o 1 punkt procentowy więcej

niż średnia dla UE-28). Natomiast wydatki na przeciwdziałanie bezrobociu
to zaledwie 0,4% PKB, podczas gdy średnia unijna była proporcjonalnie trzy
razy wyższa – 1,2% PKB. Nakłady na
walkę z wykluczeniem społecznym zaś
stanowiły wówczas 0,2% PKB (w UE-28
– 0,9%). Również jeśli chodzi o mieszkalnictwo, wydatki te okazały się zauważalnie niższe niż unijna średnia.
Przywołane dane z Eurostatu pochodzą z 2017 r., a więc ujmują stan rzeczy jeszcze przed rozszerzeniem programu 500+ i wprowadzeniem tzw. trzynastek. Gdyby uwzględnić zmiany
z ostatnich dwóch lat, można się spodziewać, że nierównowaga między nakładami na świadczenia rodzinne i emerytalne a resztą polityki społecznej byłaby jeszcze większa. Choć w 2019 r.
miały miejsce także inne działania – np.
wprowadzenie tzw. świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – rozmach finansowy był tu dużo mniejszy. Wydaje się, że
w obliczu tak nierównomiernej struktury nakładów obecne reformy powinny
być w pierwszej kolejności ukierunko-
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wane właśnie na te dotąd niedoinwestowane obszary, tymczasem – jak pokazały działania i zapowiedzi z 2019 r.
– tak się nie stało. Rezultaty w omawianych obszarach są niesatysfakcjonujące.
Ubóstwo w 2018 r. wzrosło w porównaniu z rokiem 2017 o ponad 1 punkt
procentowy – z 4,3% do 5,4%. Jak wyliczyli eksperci Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu,
oznacza to wzrost liczby zagrożonych
skrajną biedą między 2017 a 2018 r. o ponad 422 tys. (z 1,7 do ponad 2,1 mln)
osób! Kondycja mieszkaniowa, mimo
pierwszych kroków programu Mieszkanie+, nadal pozostaje niekorzystna i dla
wielu osób bardzo trudna, powodując różne formy wykluczenia mieszkaniowego,
włącznie z bezdomnością. Niekorzystną
sytuację mieszkaniową Polaków widać
na tle porównawczym. Odsetek osób
żyjących w gospodarstwach uznanych
za przeludnione (overcrowding rate)
w 2017 r. wynosił w Polsce 41% dla osób
w wieku produkcyjnym i 24,9% dla seniorów , podczas gdy w UE wskaźniki te
wynosiły kolejno 16,8% i 6,2%.
Bezrobocie co prawda osiągnęło
w ostatnich latach rekordowo niskie
wskaźniki (jak na realia potransformacyjnej Polski), ale jeśli spojrzymy na bardzo niski poziom świadczeń dla osób dotkniętych bezrobociem i ich małą dostępność oraz skromne nakłady na działania skutecznie aktywizujące zawodowo,
okazuje się, że w tej sferze należałoby
wzmocnić politykę państwa, tym bardziej,
że już nadeszło długo zapowiadane nadchodzi gospodarcze spowolnienie, dodatkowo i radykalnie pogłębione przez
epidemię Covid 19 i związanego z nią
lock-downu. A to m.in. dotychczasowa
dobra koniunktura gospodarcza wespół
z kurczeniem się liczby osób w wieku produkcyjnym (niekoniecznie zaś polityka
społeczna państwa) odpowiadały za niskie wskaźniki bezrobocia ostatnimi laty.
Teraz będzie gorzej, więc tym bardziej
sprawa zabezpieczenia osób nim dotkniętych nabiera na znaczeniu.

Nie tylko ilość się liczy!
Tak silny nacisk na dwa wspomniane instrumenty – uczynienie powszechnym programu 500+ i trzynastki – być
może dałoby się obronić, gdyby udało się
wskazać, że mówimy o absolutnie kluczowych sferach, a podjęte działania
przyniosą szczególnie doniosłe rezultaty, więc warto w nie zainwestować spore nakłady nawet kosztem innych sfer.
Tymczasem nie mamy do czynienia z taką
sytuacją. Jeśli za wprowadzeniem programu 500+ stała z jednej strony chęć

dotkliwość trudnej sytuacji materialnej,
ale nie przyczyni się do jej przezwyciężenia. Z kolei dla stosunkowo zamożnych seniorów dodatkowe 1110 zł brutto rocznie może być miłym, ale nie niezbędnym dodatkiem. Jak by nie patrzeć,
korzyści społeczno-ekonomiczne jawią
się jako nader skromne w relacji do nakładów na poziomie około 10,8 mld zł
w 2019 r. Te same pieniądze można byłoby podzielić o wiele bardziej sensownie – część pozostawiając na wsparcie finansowe mniej zamożnych seniorów
(nie tylko najuboższych), a część alokując w deficytowe formy wsparcia usługowego, takie jak rozmaite usługi opiekuńcze i wspomagające osoby starsze lub
ich bliskich czy świadczenia medyczne,
np. w zakresie opieki geriatrycznej, profilaktyki bądź rehabilitacji.

Przekierować dyskusję
stymulowania dzietności, a z drugiej dążenie do przeciwdziałania ubóstwu rodzin, to ostatnie rozszerzenie programu
może mieć bardzo ograniczone rezultaty. Beneficjentami tego kroku były bowiem w dużej mierze rodziny średnio zamożne i zamożne, zaś te ubogie otrzymywały świadczenie na pierwsze dziecko jeszcze przed rozszerzeniem programu. Owszem, jest grupa osób niezbyt zamożnych, którym pomoc się przydała,
a przed rozszerzeniem nie kwalifikowały
się do niej ze względu na wcześniejszy
próg dochodowy (800 zł netto na osobę). Tyle że te grupy można było włączyć
do systemu wsparcia przy pomocy znacznie mniej kosztownych działań (przewidziany przez Ministerstwo Finansów
koszt programu na 2020 r. to aż
41,2 mld zł), np. podnosząc o kilkaset
złotych i uelastyczniając próg dochodowy. A co z dzietnością? Jest wątpliwe,
by ostatnie rozszerzenie programu skłoniło kolejne grupy do decyzji prokreacyjnych. Zresztą, jak wskazywali badacze, świadczenia finansowe mają ograniczone przełożenie na dzietność, jeśli nie
idą one w parze z rozwojem instrumentów wsparcia usługowego i rozwiązaniami pozwalającymi na godzenie
pracy z opieką nad dzieckiem. Również
trzynasta emerytura słabo się broni pod
względem skuteczności osiągania potencjalnych celów. Jeśli celem tym miało być lepsze zabezpieczenie osób starszych przed niedostatkiem, kształt dodatkowego świadczenia może budzić
zastrzeżenia. Dla ubogich emerytów zapomaga stanowiąca w przeliczeniu na
miesiąc raptem kilkadziesiąt złotych
może co najwyżej nieznacznie złagodzić

Mało rozważna alokacja środków podyktowana była najprawdopodobniej
motywacjami wyborczymi, a nie chęcią
mierzenia się z problemami. Rozległe,
proste w przekazie programy adresowane
do szerokich grup dobrze rozpoznanych w świadomości społecznej znacznie
lepiej się sprzedają marketingowo niż bardziej kompleksowe reformy, rozproszone na wiele instrumentów i sfer życia,
precyzyjniej trafiające w specyfikę problemów grup, które się z nimi borykają.
Nie jest to jednak problem związany ze
strategią polityczną tylko jednej formacji. Niekiedy można mieć wrażenie, że debata publiczna wokół spraw społecznych
skupia się właśnie wokół programów
efektownych pod względem ilościowym,
ale niekoniecznie skutecznych i efektywnych pod względem rozwiązania
problemów oraz gospodarowania środkami. Tymczasem zamiast licytowania się
na to, kto ile da (lub obieca) jakiejś grupie i ile to będzie kosztować, warto śledzić, jakie skutki przynosi dane działanie
(zarówno te zamierzone, jak i niezamierzone, uboczne) oraz czy te same skutki
nie mogłyby być osiągnięte przy mądrzejszym gospodarowaniu publicznymi
zasobami. W najbliższej przyszłości pula
środków do podziału będzie skromniejsza niż dotąd, a skala potrzeb do obdzielenia nimi jeszcze większa. Tym bardziej istotna będzie dyskusja na temat skuteczności i efektywności wydatkowania
środków, by służyły tym, którzy szczególnie wsparcia potrzebują. Wydaje się,
że to ważne wyzwanie dla mediów, by
dyskusję o polityce społecznej próbować formatować według celów i ich skuteczności, a nie tego, kto komu da
więcej.
I

MAJ 2020 29

NIEDOBORY SOCJALNE

Opiekunki bez opieki
Z Izabelą Marcinek, polską opiekunką
w Niemczech, rozmawia Piotr Szumlewicz

agencje opieki na portalach internetowych.
Pierwszym kontaktem jest koordynator
lub inna osoba z działu rekrutacji danej firmy opieki. Najlepszym jednak sposobem jest wiadomość od znajomej i polecone miejsce pracy (np. na zastępstwa).

Na czym polega praca polskich
opiekunek w Niemczech? Kim się
zajmujecie i jakie obowiązki wykonujecie?
Praca opiekuna polega na zajmowaniu się i wsparciu niemieckich seniorów
i seniorek, którzy zdecydowali się pozostać w wieku swojej starości w domu.
Ponieważ często są to osoby po wypadku w domu, po operacji oraz osoby,
u których rodzina i lekarz stwierdzają zaburzenia przestrzenno-czasowe (początek demencji), wymagają one wsparcia
i pomocy przy czynnościach życiowych,
jak np. chodzenie, ubieranie i rozbieranie się, kąpiele, higiena ciała, przyjmowanie leków, przygotowywanie posiłków,
często przyjmowanie posiłków, chodzenie czy przejazdy na wizyty u lekarza,
pranie, prasowanie, robienie zakupów
i czynności czasu wolnego: czytanie,
oglądanie telewizji, spacery. Opiekunka
wspiera ich lub wykonuje za nich czynności(gotowanie, pranie), których sami
już wykonać nie mogą lub mają z tym
trudności i przebywa tam przez cały czas
zlecenia. Na miejsce zlecenia opiekunki
muszą dojechać (średnio ok. 1 tys. km)
i po zleceniu wrócić do Polski. Praca, często po podróży w nocy, zaczyna się natychmiast po wejściu opiekunki do domu
seniora czy seniorki. Z reguły koszty i organizację podróży przejmuje firma zatrudniająca.
W jaki sposób jesteście rekrutowane do pracy? Z kim rozmawiacie?
Rekrutowanie odbywa się głównie za
pomocą ogłoszeń zamieszczanych przez
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Jakie są zarobki polskich opiekunek w Niemczech? Jak się one
mają do niemieckich zarobków?
Zarobki zależą głównie od znajomości języka niemieckiego. Osoby bez
znajomości języka (często są to osoby podejmujące zastępstwa za inne opiekunki)
zarabiają ok. 900 euro netto, osoby ze słabym niemieckim – 1000–1100 euro.
Osoby z bardzo dobrą znajomością języka
zarabiają od 1500 do 1650 euro, zdarzają
się też wyższe stawki. Przedział pomiędzy najwyższymi grupami stawek to
osoby z komunikatywnym i dobrym językiem niemieckim. Niemiecki opiekun
pracujący w 8-godzinnym rytmie pracy
(cały etat) zarabia od 1700 euro netto,

Jaki macie rodzaj umowy? Kto
was formalnie zatrudnia i wypłaca
wam pieniądze? Jaką część środków otrzymujecie z kwoty płaconej
przez osobę, którą się opiekujecie?
Odkąd istnieje ta branża, stosowane
są dla opiekunek umowy cywilno-prawne, czyli tzw. śmieciowe. Zatrudnienie odbywa się przez agencję pracy w opiece
– ta staje się naszym pracodawcą i wypłaca pieniądze na konto. Podopieczny
lub jego rodzina płaci pieniądze partnerowi polskiej agencji, czyli agencji niemieckiej. Rodzina dostaje od agencji rachunek i część za usługę opieki polskiej
opiekunki płaci jej niemiecka kasa chorych. Tak więc niemiecka rodzina ma
wsparcie finansowe. Czyli jeśli zapłaci
agencji niemieckiej np. 3200 euro brutto, to Agencja polska może dostać z tej
kwoty 2800 euro. Do kieszeni opiekunki przechodzi 1400 euro (dobra znajomość języka niemieckiego), a reszta jest
dla polskiej agencji, z czego ta odpro-

Zatrudnienie odbywa się przez agencję pracy
w opiece – ta staje się naszym pracodawcą
i wypłaca pieniądze na konto.

bez nadgodzin. Dorabia nadgodzinami,
przez co wynagrodzenie się zwiększa. Od
dwóch lat rząd niemiecki planuje podwyższenie tych stawek po to, aby przyciągnąć młode osoby do wykonywanie
pracy w tej branży. Polskie agencje opieki nie proponują podwyżek, jedynie bonusy za dni świąteczne (150–250 euro).
Poza tym przy porównaniu stawki trzeba wziąć pod uwagę, że polska opiekunka
pracuje w rytmie 24-godzinnym, tzn.
obecnie 40 godzin w tygodniu, czyli 160
godzin miesięcznie, ale pozostaje ona
w domu podopiecznej czy podopiecznego
i jest zawsze do dyspozycji.

wadza podatek, składkę na ZUS np.
200 euro (w dobrym przypadku), a reszta, czyli ok. 1000 euro, to czysty zysk
agencji. Trzeba sobie wyobrazić, że agencje długo działające na rynku mogą obsadzić zlecenia polskimi opiekunkami
w liczbie minimum 10 dziennie. Miesięczny zysk polskich agencji łatwo jest
wtedy policzyć. Wypłata wynagrodzenia
opiekunce ma miejsce do 15. kolejnego
miesiąca. Większość agencji ma taki termin. Ze współpracy z dwiema polskimi
agencjami zrezygnowałam ze względu na
to drażniące ustalenie. Obecna firma wypłaca mi pieniądze do 5. dnia kolejnego
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miesiąca. Nie ma żadnego konkretnego
powodu, nawet jeśli będzie się nim zasłaniać polska firma opiekuńcza, aby
opiekunka otrzymywała wynagrodzenie za swoją ciężką pracę o 10 dni później niż normalnie! Ponieważ rodzina niemiecka dostaje rachunek za usługę opiekunki 31. lub 1. dnia miesiąca, przelewa
pieniądze na konto partnera niemieckiego
w ciągu jednego dnia. Przelew idzie jeden dzień i potem na konto polskie też
1–2 dni. Opiekunka powinna mieć przelane wynagrodzenie do 5. dnia miesiąca
kolejnego! Taki zapis mają firmy szwajcarskie czynne w branży opieki. Zdarzają
się bardzo nieliczne firmy polskie, gdzie
5-dniowy termin wypłaty jest już zachowany. A więc można! Narzuca się
więc pytanie: dlaczego polskie agencje
opóźniają wypłacanie pieniędzy opiekunkom? Co dzieje się z pieniędzmi przez
10 dni? Wśród opiekunek istnieje przypuszczenie, że firmy opiekuńcze stawiają w wyniku tych opóźnień w transferze
nowe filie. Polecam dziennikarzom i PIP
sprawdzenie tego faktu.
Czy umowy, które podpisujecie,
są przestrzegane? Jak np. wygląda sytuacja z odpłatnością za nadgodziny?
Umowy sporządzone są tak, że
wszystko wydaje się być zgodne z prawem. Problem polega na tym, że w rzeczywistości i w praktyce ustalenia te nie
mają znaczenia, ponieważ nie istnieje żadna kontrola zgodności tych ustaleń z prawem. I tak np. podstawowy zapis o czasie pracy opiewa na 40 godzin tygodniowo, tj. 5 dni x 8 godzin = 40 godzin,
ale w praktyce nikt nie daje 2 dni wolnych w opiece 24-godzinnej. Jeśli przyjmiemy, że rodzina podopiecznego zgodzi się na pół dnia wolnej niedzieli, to
wtedy rachunek wyglądałby następująco:
7 dni x 5,70 godziny. Przy takiej liczbie
godzin pracy dziennie nie jest się w stanie wykonać wszystkich czynności.
Zwróćmy uwagę, że podopieczni to
starsze osoby i żyją dużo wolniej, więc
każda czynność trwa u nich dłużej.
W praktyce realny czas pracy wynosi:
7 dni x 8 godzin = 56 godzin, co daje
miesięcznie 224 godziny, czyli czas
o 64 godziny dłuższy niż przewidziany
umową. Za te 64 godziny agencja nie płaci dodatkowych pieniędzy! Nie ma żadnej premii procentowej, np. 20% dodatku za przepracowane nadgodziny
w niedziele. W paragrafie drugim mojej
umowy jest wyraźny zapis, że czas pracy nie może przekroczyć 160 godzin miesięcznie. Z uwagi na charakter wykonywanej pracy pozostały czas opiekunki ma

dla siebie, ale wymagana jest zwiększona
dyspozycyjność. Jeżeli czas wykonywania
usług będzie odbiegał od ustaleń umowy,
opiekunka powinna zawiadomić agencję
czy pracodawcę i strony mają znaleźć satysfakcjonujące wszystkich rozwiązanie.
Zapis ten jest absurdalny, ponieważ polskie agencje przedstawiają opiekunkę
jako pomoc 24-godzinną, i nigdy nie zdarzyło się, aby agencja zadała sobie trud
wyjaśnienia czasu pracy i działania na korzyść opiekunki, by zmniejszyć wymiar
godzin i dostosować do ustalonego umową. Agencje polskie wiedzą, że wtedy straciłyby rodziny, które płacą pieniądze za
opiekę. Jest to rażące wykorzystanie,
ponieważ opiekun niemiecki ze służb ambulatoryjnych (zewnętrznych) liczy nadgodziny, które są płatne, podobnie płatne są nadgodziny opiekunek polskich pracujących w Szwajcarii.
Jakie macie gwarancje wypłaty wynagrodzenia? Co się dzieje,
gdy np. nagle niemiecka rodzina,
dla której pracujecie, rezygnuje
z waszych usług? Jakie macie
okresy wypowiedzenia?
Gwarancją wypłaty wynagrodzenia
jest umowa, ale w momencie uchylenia
się wypłacenia zarobku za usługę opieki pozostaje sąd cywilny lub inne organy. Nigdy nie znalazłam się w sytuacji, aby
pracodawca nie wypłacił mi pieniędzy za
pracę. Prawdopodobnie, biorąc pod
uwagę zasłyszane historie innych pań pracujących w opiece, mam wiele szczęścia.
W przypadku rezygnacji z naszych usług
przez rodzinę niemiecką, zachowany
jest tylko trzydniowy okres wypowiedzenia. Jednak powody zwolnienia opiekunki z miejsca zlecenia powinny być
konkretnie takie, jak w zapisie umowy:
złe traktowanie podopiecznego, alkohol
w miejscu pracy, samowolne porzucenie
miejsca zlecenia, kradzież, niewłaściwe
wykonywanie obowiązków oraz, co najważniejsze i najbardziej moim zdaniem
brutalne, pogorszenie się stanu zdrowia
opiekunki przez okres powyżej 3 dni. To
oznacza, że opiekunka może pozostawać
w domu seniora czy seniorki do 3 dni, np.
zaziębiona, a jeśli choroba postępuje,
musi – z gorączką i innymi symptomami
choroby – spakować się i przejechać ze
zlecenia do domu (ok. 1 tys. km) do Polski. Gdy zwolnienie następuje z powodu
przestępstw i naruszenia umowy, jest
mowa o zwolnieniu karnym. Partner niemiecki podpisuje odrębną umowę z rodziną podopiecznego i w tej umowie jest
jeszcze dodatkowy powód zwolnienia: indywidualne cechy osobowościowe, czyli brak tzw. chemii pomiędzy pod-

opiecznym i osobą sprawującą opiekę.
Ten powód jest bardzo bolesny, sama go
doświadczyłam, ponieważ jest traktowany na równi ze zwolnieniem karnym! Opiekunka nie może się w takiej sytuacji obronić, agencja polska również jej
nie broni, argumentując, że taka sytuacja
może zaistnieć i żadna ze stron nie ponosi
za to winy. Taki zapis widnieje w umowie partnera niemieckiego z rodziną
niemiecką. W takim przypadku stwierdza się, że po prostu współpraca nie funkcjonuje! Jest to bardzo przebiegły argument, ponieważ opiekunka ma do czynienia często z osobami z zaburzeniami
psychicznymi i taka osoba podlegająca
zmianom nastroju o każdej porze dnia
i nocy może nagle odczuć, że opiekunka jej się nie podoba, nie rozumie jej itd.
Jest to narażanie opiekunek na potężny
stres. Opiekunka do końca nie ma gwarancji, czy nie wydarzy się coś, co przerwie jej zatrudnienie w miejscu zlecenia.
Pewność uzyskałaby tylko wtedy, gdyby
w umowie agencji polskiej z partnerem
niemieckim istniał zapis o wypłacie całkowitej należności za usługę opiekunki
do ustalonego terminu wykonywania
zlecenia, bez względu na odmowę rodziny. W ten sposób opiekunka zyskałaby bezpieczeństwo pracy, pracowałaby
w pewnych warunkach i nie drżałaby
o przyszłość.
Sama pani pracowała jako opiekunka. Jak pani ocenia swoje doświadczenia na niemieckim rynku
opiekuńczym?
Pracuję jako opiekunka od trzech lat,
ostatnie trzy miesiące w Szwajcarii i chcę
tam pozostać, ponieważ umowy szwajcarskie dla opiekunek są w głównych
punktach, dotyczących czasu pracy, wydatków na wyżywienie, płatności za
nadgodziny, obowiązkowego dnia wolnego, konkretnie określone. Ale moje doświadczenia na rynku niemieckim są
dość dobre. Z racji tego, że 16 lat mieszkałam w Niemczech i poznałam mentalność Niemców, jest mi łatwiej szybko
znaleźć z nimi bezpośredni, sympatyczny kontakt i czuć się jak w domu. Do tej
pory miałam kilka zleceń, głównie u seniorek, współpracowałam z dwiema firmami opieki, obecny mój pracodawca to
trzecia firma polska. Aplikowałam też do
służby ambulatoryjnej w Hamburgu i zostałam przyjęta tam w sierpniu 2019 r. ze
względu na znajomość języka i doświadczenie, ale w ostatnim momencie zrezygnowałam, ponieważ otrzymałam propozycję zlecenia w Zurychu.
W Niemczech opiekowałam się głównie
starszymi kobietami w miastach takich
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jak: Berlin, Duisburg, Bonn, Moers.
Najpiękniejszym moim doświadczeniem
była opieka na starszą panią Anneliese
z Moers z rodziny lekarzy. Ta wspaniała kobieta przyjęła mnie życzliwe do rodziny i przyjemnością dla mnie było zajmowanie się nią przez ponad rok. Praca
na rynku niemieckim nie jest jednak dla
mnie w pełni satysfakcjonująca ze względu na formę umów proponowanych
przez polskie agencje opieki. Jest to
praca w dużej niepewności. Polskie agencje opieki mogłyby proponować Niemcom o wiele wyższą jakość usług, gdyby
dbały o swoich pracowników.
Do kogo się pani zwróciła o pomoc? Kto jest adresatem roszczeń
polskich opiekunek, gdy ich prawa
są łamane?
W ciągu mojej trzyletniej pracy z seniorami w Niemczech doświadczyłam
jednej bardzo bolesnej sytuacji wypowiedzenia mi umowy-zlecenia. Było to
w Gelsenkirchen w maju 2019 r. Jest to
bardzo smutna historia, bo polska agencja, dla której już długo pracowałam
– Medipe Pflege PL Sp. z o.o. z siedzibą
we Wrocławiu, znała moje usługi opiekuńcze, poparte bardzo dobrymi referencjami rodzin, a mimo to nie zrobiła
nic, aby mnie na tym zleceniu utrzymać
lub aby mnie obronić. Firma Medipe zgodziła się na decyzję rodziny z Gelsenkirchen, podyktowaną niezadowoleniem
swojej matki z postępującą demencją, by
przerwać moją pracę w jej domu. Wykonywałam jak najlepiej swoje obowiązki, starałam się utrzymać z seniorką
dobrą i przyjazną relację. Rodzina była zachwycona moją znajomością języka niemieckiego i planowaliśmy już terminy kolejnych przyjazdów. Sytuacja diametralnie się zmieniła i pojawiło się niezadowolenie w momencie, gdy poprosiłam rodzinę o dzień wolny i przedstawiłam listę z moim czasem pracy (obowiązek
wprowadzenia takich list został w Niemczech zatwierdzony wyrokiem EUGH
z dnia 04.05.19). Godziło to w wyobrażenie rodziny, że: „przyjechała świetna opiekunka z bardzo dobrym niemieckim, nie pali, nie pije, dobrze wykonuje obowiązki, nie stwarza problemów, prowadzi samochód itp. i może być
cały czas dla naszej mamy”. Przedstawiając listę czasu pracy, dałam do zrozumienia, że nie jestem niewolnikiem, potrzebuję też dla siebie czasu wolnego, który był zresztą w mojej umowie. Poprosiłam mojego pracodawcę o pomoc,
przekazano mi, że przyjedzie na miejsce
niemiecki koordynator, aby rozwiązać
problem. Rozmawialiśmy wspólnie wszy-
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Polskie agencje opieki mogłyby proponować
Niemcom o wiele wyższą jakość usług, gdyby
dbały o swoich pracowników.

scy: moja podopieczna, jej córka, ja i koordynator. Córka osoby, którą się opiekowałam, powiedziała, że w jej umowie
z firmą niemiecką nie ma zapisu tygodniowej i miesięcznej liczby godzin pracy opiekunki, nie widziała też zapisu
o wolnym dniu lub popołudniu w weekend i stwierdziła, że jeszcze żadna opiekunka nie robiła sobie tak długiej przerwy, jak ja (1,5 godziny dziennie). W rezultacie długiej, trudnej rozmowy córka
zaakceptowała mój plan godzin pracy.
Niemiecki koordynator też nic nie wiedział o 40 godzinach czasu pracy w tygodniu dla opiekunki lub udawał, że nie
wie! Przerwanie mojej pracy nastąpiło kilka dni później z podaniem powodu, że:
„mama nie życzy sobie, abyś u niej
była”. Rzeczywistym powodem było
jednak to, że seniorka nie godziła się na
mój czas wolny. Ósmego maja wbiegł
rano do mojego pokoju syn seniorki
i przekazał, że mam dwie godziny na spa-

kowanie. Zawiadomiłam firmę Medipe,
powiedziano mi, że będę przewieziona do
hotelu i tam mogę czekać na kolejne zlecenie lub wrócić do Polski. Wtedy poszłam na policję w Gelsenkirchen, aby
zgłosić ten przypadek. Powiedziano mi,
że ponieważ mam umowę z firmą polską,
do niej należy obrona mnie. Zadzwoniłam do mojej (ówczesnej, już nie obecnej)
firmy Medipe i z poczuciem zagrożenia
i będąc w szoku, powiedziałam, że za te
pieniądze które na mnie zarabiają (ok.
1200 euro), mogliby przynajmniej stanąć
w mojej obronie. Zażądałam odszkodowania od rodziny. Syn seniorki, który powiedział mi, że „należy jak najszybciej
oczyścić sytuację”, przewiózł mnie do hotelu, gdzie zaczekałam na kolejne zlecenie od firmy. Dostałam od Medipe pismo,
w którym przedstawiali swoje stanowisko w zaistniałej sytuacji. Firma przekonywała mnie w tym piśmie: „umowa
podpisana przez panią nie jest umową
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o pracę, wobec tego nie stosują się do niej
regulacje kodeksu pracy w zakresie zachowywania okresów wypowiedzenia”
oraz „zakończenie usługi u seniorki nie
należy utożsamiać z wypowiedzeniem czy
zwolnieniem”, a także „zwracamy uwagę, że w tym przypadku chodzi o osobę
starszą i cierpiąca na zaburzenia psychiczne”. Firma nie zauważyła jednak, że
decyzji o zwolnieniu nie podjęła osoba,
którą się opiekowałam, a jej dwóch synów i córka, których władze umysłowe
były bez zarzutu. W opozycji do tych
sprytnych i stawiających firmę Medipe
Pflege PL w absolutnej bierności i bezpiecznej pozycji oświadczeń stały moje
emocje: zszokowanie bezwzględną postawą rodziny, strach, wewnętrzny ból,
żal i smutek. Ale się nie poddałam. Na
zbliżające się załamanie zastosowałam „terapię zajęciową”, czyli przyjęłam kolejne zlecenie. Chcę dodać, że wiele opiekunek doświadcza podobnych, poniżających sytuacji, zupełnie przez nie niezawinionych. Nie każda z tych kobiet jest
w stanie szybko poradzić sobie z depresją po takim przypadku. W 2019 r. było
kilka przypadków śmierci opiekunki
w miejscu wykonywania zlecenia, wiele
opiekunek zażywa leki przeciwdepresyjne. Uruchomienie przez niektóre firmy stanowiska psychologa świadczy o nasilających się symptomach niestabilnego
życia i pracy w poczuciu zagrożenia. Następnym adresem, pod który przekazałam moją sprawę, byli adwokaci z Kielc
i Warszawy. Kilka kancelarii odrzuciło
moją sprawę z wytłumaczeniem, że zdarzenie miało miejsce na terenie Niemiec,
więc tam powinno się toczyć postępowanie. Napisałam do Departamentu Legalności Zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Pracy oraz do jego niemieckiego urzędowego „kolegi” – Generalzolldirektion Direktion VII Finanzkontrolle Schweizarbeit w Kolonii. Główny
Inspektorat Pracy w Warszawie odpisał
mi m.in.: „Sytuacja osób wykonujących
pracę opiekunów osób starszych za granicą, kierowanych do pracy głównie na
teren Niemiec, już od wielu lat stanowi
przedmiot kontroli PIP. Współpraca z niemieckimi instytucjami kontrolnymi
w tym zakresie napotyka jednak na szereg barier, do których należą: ograniczona możliwość przeprowadzania kontroli w domach prywatnych (wymaga
zgody sądu) oraz fakt, iż niemieckie regulacje ustanowione dla branży opieki nie
mają zastosowania do osób świadczących
pracę w systemie całodobowym. Jednym
z warunków zastosowania minimalnej
stawki i wynagrodzenia dla branży opieki stanowi wykonywanie przez określo-

ną część czasu pracy (obecnie przynajmniej przez 25% ustalonego czasu pracy) określonych czynności z zakresu
opieki nad chorym (np. mycie, kąpiel,
przygotowywanie posiłków, pomoc
w poruszaniu się). Nie zalicza się do tego
pomocy w gospodarstwie domowym”.
PIP wskazał też, że: „istnieje konieczność
wprowadzenia odrębnych uregulowań,
które określałyby standardy świadczenia
tego typu usług przez wyselekcjonowane podmioty, spełniające określone
w ustawie wymagania, zapewniające
bezpieczeństwo osobom kierowanym
do pracy za granicę”. Generalzolldirektion Direktion VII Finanzkontrolle
Schweizarbeit w Kolonii stwierdził, że
z braku dowodów nie mogą mi pomóc.
Napisałam też do Federalnego Zarządu
DGB „Uczciwa mobilność” (Faire Mobilität), służącego do egzekwowania stosownych płac i uczciwych warunków pracy dla pracowników ze środkowowschodnioeuropejskich państw UE na
niemieckim rynku pracy. Mimo dużego
zainteresowania moją sprawą stwierdzono, że przebieg sprawy sądowej z powództwa cywilnego o odszkodowanie za
poniesione szkody będzie bardzo trudny,
długi i prawie nie do wygrania, ze względu na nikłe dowody. W lutym bieżącego
roku otrzymałam ponownie pismo od
Generalzolldirektion Direktion VII Finanzkontrolle Schweizarbeit w Kolonii
z prośbą o przedstawienie pełnego materiału dowodowego ze zlecenia z Gelsenkirchen. Większość z tych dokumentów dotyczy umowy z firmą opiekuńczą,
formularza A1, dowodów przelewu wynagrodzenia itp. Obecnie czekam na
odpowiedź i dalsze prowadzenie mojej
sprawy. Chcę dodać, że z racji mojego
długiego pobytu w Niemczech, płynnej
znajomości języka niemieckiego, częściowej znajomość ustaw i sprawnego poruszania się po prawnych stronach niemieckich w internecie jestem w stanie dobrze skierować dany przypadek do odpowiednich instytucji, choć to nie przesądza o udanych rezultatach. Są natomiast
opiekunki, które nie znają dobrze języka, nie mają adresów odpowiednich instytucji, otrzymywana pensja nie wystarcza im na założenie sprawy przez adwokatów w Niemczech. To wszystko
sprawia, że nie mogą skutecznie bronić
swoich praw. Pisma w sprawie nadużyć
do niemieckich instytucji muszą być
również dobrze sprecyzowane, inaczej
nikt się sprawą nie zainteresuje. Polskie
opiekunki mają bardzo ograniczone
możliwości walki o swoje prawa. Często
te kobiety po ciężkiej pracy wracają do
domu i muszą same zadbać o swoje zdro-

wie. Nie starcza im czasu na pisanie pism,
rozpatrywanie odpowiedzi, kopiowanie
dokumentów. Muszą pracować dalej.
Nie ma żadnego obrońcy ich praw
z prawdziwego zdarzenia. Dlatego istnieje
paląca potrzeba nagłośnienia tego problemu przez prasę, radio, telewizję. Pod
koniec lutego udzieliłam wywiadu na temat niesprawiedliwości, przekroczeń
prawnych i nadużyć w tej branży, którą
potocznie nazywa się „niewolnictwem
XXI wieku”, w telewizji TVN w Warszawie raz ARD – stacji radia niemieckiego oraz Deutsche Welle, oddział
w Warszawie. Mam nadzieję, że dzięki
nagłośnieniu patologii wiele dotkniętych niesprawiedliwością opiekunek polskich odzyska dawno już utraconą nadzieję na poprawę warunków pracy
w opiece i stosowną ochronę.
Jakie pani zdaniem należy
wdrożyć zmiany na rynku usług
opiekuńczych, aby prawa opiekunek były w większym stopniu chronione?
Przede wszystkim konieczne jest
przekształcenie umów cywilno-prawnych, czyli tzw. „śmieciowych”, w umowy o pracę. W umowach powinny być
zapisy o czasie pracy, czasie wolnym, czasie próbnym, wynagrodzeniu za czas
wolny, dniach świątecznych oraz feriach
i urlopach, wypłacie za dni choroby, rozsądnym, zgodnym z prawem czasie wypowiedzenia. Dodatkowo konieczne byłoby zastopowanie zwolnień przez rodziny niemieckie, poprzez obowiązek wypłaty wynagrodzenia dla opiekunki do
końca zlecenia, chociaż opiekunka już nie
pracuje na zleceniu, lub wprowadzenie
roszczenia o odszkodowanie za przerwanie pracy, niezawinione przez opiekunkę. Dyskusyjny jest punkt w umowach polskich agencji o karach za opuszczenie miejsca pracy. W ten sposób niektóre polskie firmy kompensują swoje
starty i obciążają opiekunki, które np. na
miejscu zlecenia spostrzegły, że informacje
przekazane im przez firmę nie są zgodne z rzeczywistym stanem podopiecznej.
Wtedy obciążanie opiekunki za wyjechanie z miejsca zlecenia jest bezprawne.
Uważam też, że powinno się powołać
urząd prawników i adwokatów dla tej
branży, którzy reprezentowaliby i prowadziliby sprawy sądowe opiekunek.
No i oczywiście silny związek pracowniczy, który proponowałby korzystne
projekty w branży opieki. Zauważmy, że
biznes firm opiekuńczych kwitnie, poszkodowaną stroną są panie z opieki, których prawa w dalszym ciągu nie są przestrzegane.
I
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DOKĄD ZMIERZA HANDEL?

W obronie
wolnych niedziel
Wolne od handlu niedziele to nie wymysł Prawa
i Sprawiedliwości. Wolne od handlu niedziele
to nie pomysł Kościoła katolickiego. Wolne od
handlu niedziele to projekt świata pracy, pod
którym zebrano pół miliona podpisów i który
to projekt zyskał poparcie nie tylko Związku
Zawodowego „Solidarność”, ale także Federacji
Związków Zawodowych Handlu oraz spółdzielczości zrzeszonych w OPZZ.

Kamil Łukaszek
a wstępie zerknijmy na kalendarz 2019 r. Załóżmy przy
tym, że jesteś osobą zatrudnioną na umowę o pracę,
pracującą od poniedziałku do piątku, posiadającą jedno dziecko, które wychowujesz, oraz partnera, który pracuje na
takich samych zasadach jak ty. Nie licząc
świąt i urlopów, z tytułu weekendu miałeś wolne 102 dni, czyli 2448 godzin, które mogłeś spędzić z bliskimi. W przypadku osoby zatrudnionej w handlu na
umowę o pracę takich dni było w tym samym roku 63, co daje 1512 godzin. Porównując zatem sytuację etatowego pracownika handlu z pracownikiem, którego
branża nie wymaga pracy w weekendy,
przekonamy się, że ten pierwszy miał
39 dni, czyli 936 godzin mniej na pielęgnowanie swoich relacji z rodziną
i przyjaciółmi. Już to, pewnie trochę
uproszczone, porównanie pokazuje, że
aktywność zarobkowa nie tylko w niedzielę, ale również w sobotę jest czynnikiem wpływającym na destabilizację
prymarnych relacji społecznych i wspólnotowych.
Warto także wspomnieć, że zgodnie
z przyjętymi w Polsce regulacjami, tydzień
pracy może trwać nieprzerwanie 6 dni.
Inaczej jest w branżach, gdzie niedziela
jest pracująca, czyli np. w handlu. Tu tydzień pracy może trwać nieprzerwanie
10 dni. Myślę, że nietrudno wyobrazić so-
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bie, w jak „produktywny” sposób można odpocząć po takim maratonie.
W kolejnych akapitach tego tekstu
krytycznie przyjrzę się zatem argumentom podnoszonym przez przeciwników
omawianego zagadnienia.
Często podnoszoną kwestią jest fakt,
że regulacja ta nie dotyczy wszystkich
branż; wolne niedziele nie są rozwiązaniem powszechnym dla całego świata
pracy. Warto w tym miejscu uświadomić
sobie jedno. Wolne niedziele dla pracowników handlu to rozwiązanie wywalczone przez pracowników handlu.
Jest to tautologia pozorna. Otóż w codziennej walce pracowniczej w ramach
systemu wolnorynkowego nikt nie wymaga od uzwiązkowionych kolejarzy,
by ci walczyli w interesie górników, pielęgniarki nie walczą o kartę nauczyciela,
a ZNP nie sprzeciwia się uberyzacji zawodu taksówkarza. Solidarność pracownicza pomiędzy branżami jest ideałem, do którego należy dążyć, nie jest
jednak wymogiem sine qua non aktywności propracowniczej czy związkowej.
Jeśli przyjmiemy, że wolne niedziele są
prawem nabytym przez pewną grupę, to
musimy uznać, że podważanie owego
prawa jest tożsame z podważaniem prawa nauczycieli do rocznego urlopu regeneracyjnego czy pracowników służb
mundurowych do wcześniejszej emerytury.

Oczywistym jest również, że istnieją pewne branże, które ze względu na ich
społeczną użyteczność (np. służba zdrowia), porządek publiczny (policja) czy
specyfikę technologiczną i produktową
(huty, mleczarnie) muszą pracować w trybie ciągłym. Trudno w którymkolwiek
z wymienionych kontekstów argumentować, że praca w handlu jest tego rodzaju zajęciem, które musi być świadczone siedem dni w tygodniu. Osobiście
uważam, że lista prac, bez których ciągłego wykonywania funkcjonowanie
społeczeństwa zostałoby zaburzone, powinna być możliwie krótka i systematycznie weryfikowana.
Przeciwnicy zakazu handlu w niedzielę, mający często liberalny bądź neoliberalny światopogląd, nieraz używają argumentacji, którą roboczo i na potrzeby
tego tekstu nazwę „argumentem z wolności”. Przybiera on różnorodne formy,
dlatego każda z nich wymaga oddzielnego omówienia.
Pierwszy wariant argumentu z wolności sprowadza się do sądu: każdy
człowiek jest wolny, zatem nie musi
pracować w handlu. Tego rodzaju myślenie może wydawać się z grubsza słuszne mieszkańcowi Warszawy, Krakowa,
Wrocławia, ma się jednak nijak do sytuacji człowieka pracy żyjącego w mniejszych miejscowościach. Sytuacja pracownika w Kolnie, Andrychowie czy Dy-
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nowie nie jest tak komfortowa, ponieważ
wielkopowierzchniowe markety są tam
często największym miejscem pracy, oferującym zatrudnienie o najwyższej jakości.
Drugi wariant argumentu z wolności
sprowadza się do słabo popartej opinii,
że pracownik handlu nie musi zgadzać się
na pracę w niedzielę. Jest ona dla niego
całkowicie nieobowiązkowa, a zachętą do
jej świadczenia mają być dodatkowe
profity pieniężne. Mniemanie o dobrowolności podejmowania aktywności zawodowej w godzinach nadliczbowych jest
skutecznie falsyfikowane przez kolejne
kontrole Państwowej Inspekcji Pracy
w dyskontach spożywczych, a także grudniową kontrolę PIP w sieci popularnych
elektromarketów, które pokazują jasno,
że pracownicy są przymuszani do wysiłku w niedogodnym dla nich wymiarze
godzin. Co więcej, gratyfikacja finansowa za nadgodziny, a także za pracę
w święta jest bardzo często nieprawidłowo rozliczana.
Argument z wolności każe też niektórym twierdzić, że zakaz handlu w niedzielę godzi w swobodę klienta/konsumenta do dokonania zakupu towaru
w dogodnym dla niego terminie. Tę
niewyszukaną i jakże popularną formę argumentowania obalił prawie trzy wieki
temu niejaki Immanuel Kant, zauważając błyskotliwie, że wolność jednostki

kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność
innych jednostek. Czytelnikowi pozostawiam do rozstrzygnięcia, czy wyższą
wartością jest możliwość zakupu jogurtu i pary spodni, czy wolność rodzica
chcącego spędzić z dziećmi dzień, w którym te nie idą do szkoły.
Komentatorzy, zazwyczaj związani
z liberalną prawicą, przeciwni wprowadzeniu wolnych niedziel, utrzymywali, że
wprowadzenie tej regulacji wpłynie na
stagnację, a nawet obniżanie realnych zarobków pracowników handlu. Tymczasem, jak donoszą media, zatrudnieni
w Jerónimo Martins (właściciel sieci Biedronka) od stycznia 2020 r. mogą liczyć
na podwyżki rzędu nawet 500 zł, Lidl
w roku obrotowym 2018/2019 przeznaczył na wynagrodzenia o ponad
123 mln zł więcej niż w poprzednim roku
rozliczeniowym. W 2020 r. sieć Lidl wyda
na podwyżki 66 mln zł. Zwiększenie wynagrodzeń planuje także Kaufland. Zgodnie z przewidywaniami branżowego medium portalspozywczy.pl wzrost płac
w handlu w najbliższej pięciolatce może
wynieść nawet 30%. Jak widać zatem,
nowe prawo nie wpłynęło negatywnie na
dynamikę płac w omawianym sektorze.
Ci sami liberalni komentatorzy,
w momencie wprowadzania wolnych niedziel, twierdzili, że ta regulacja wpłynie
hamująco lub ujemnie na poziom zatrudnienia w sektorze. I znów, analo-

gicznie jak w przypadku dynamiki płac,
rzeczywistość dla takich obaw okazała się
bezlitosna. Zgodnie z danymi GUS za r.
2018 zatrudnienie w handlu wzrosło
o 3,1%. Danych za 2019 r. jeszcze nie ma,
natomiast zgodnie z danymi umieszczonymi w raporcie Lidla firma w 2020 r. zamierza zwiększyć zatrudnienie o 13%.
Reasumując, nie ma przesłanek ekonomicznych, świadczących o tym, że zakaz handlu w niedziele pogorszył sytuację
zawodową pracowników omawianej
branży. Są przesłanki natury wspólnotowej i etycznej, by owe rozwiązanie utrzymywać i poszerzać. Nowe prawo nie
ogranicza czasu pracy, jest natomiast
sposobem na jego zmniejszenie i regulację.
Sprawą wymagającą oddzielnego
rozważenia, którą tu zaledwie zasygnalizuję, jest proklimatyczne oddziaływanie
omawianego zakazu. Jaki ślad węglowy
pozostawia po sobie dzień pracy galerii
handlowej? Ile zyskujemy, jeśli przez
52 dni w roku, zdecydujemy się na to, by
ich nie otwierać?
Wolne niedziele spotkały się oczywiście z reakcją kapitału, której państwo
powinno się z całą mocą przeciwstawić.
Jednym ze sposobów obchodzenia zakazu
handlu jest wprowadzanie usług pocztowych i kurierskich w sklepach. W najbliższym czasie Jerónimo Martins chce
uruchomić usługę zbliżoną do paczkomatów. Zadaniem ustawodawcy będzie
wprowadzenie takich rozwiązań, które
uniemożliwią prowadzenie handlu pod
pozorem działalności pocztowej.
Innym problemem są drobne sklepy
ajenckie, które zakaz pracy w niedzielę
łamią ordynarnie, za kasą stawiając pracownika zatrudnionego na umowie śmieciowej. Jest to proceder, który nie dotyczy tylko niedziel, ale także innych dni
ustawowo wolnych, takich jak Boże Narodzenie, Wielkanoc, Nowy Rok, 1 i 3
Maja itp. W tym przypadku regulacje
prawne już istnieją, reakcja zatem leży po
stronie aparatu kontrolnego państwa,
w szczególności wciąż niedoinwestowanego PIP.
Pamiętacie 21 postulatów sierpniowych? Ostatni z nich brzmiał: „Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy. Pracownikom w ruchu ciągłym i systemie czterobrygadowym brak wolnych
sobót zrekompensować zwiększonym
wymiarem urlopu wypoczynkowego lub
innymi płatnymi dniami wolnymi”. Stało się coś niedobrego w Polsce, że 40 lat
po ogłoszeniu tego tekstu deliberujemy
nad zasadnością ograniczenia czasu
świadczenia pracy, tylko dlatego że chcemy kupować.
I
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Bubel

na niedzielę

Rząd radykalnie ograniczył handel w niedzielę,
a od 2020 r. hipermarkety i sieci handlowe
są zamknięte prawie we
wszystkie niedziele. Nie
byłoby w tym nic wyjątkowego, gdyby nie fakt, że
ustawa jest bardzo źle
przygotowana, zawiera
mnóstwo luk, wyjątków,
sprzeczności, a na dodatek przynosi skutki przeciwne do zaplanowanych
przez twórców ustawy. Na
dodatek kolejne pomysły
na nowelizację ustawy są
jeszcze gorsze od pierwotnych projektów zmian
i zamiast ograniczyć
patologie, mogą jeszcze
zwiększyć ich skalę.

Piotr Szumlewicz
Niedziela dla Boga?
Już samo uzasadnienie projektu może budzić zdumienie, gdyż opiera się ono w dużej
mierze na argumentach religijnych. W uzasadnieniu projektu przyjętego przez Sejm czytamy: „fundamentalne znaczenie dla ustanowienia niedzieli dniem wolnym od handlu ma
doktryna Kościoła katolickiego”. Ustawodawca przytacza też fragmenty Biblii: „W rytmie tygodnia wyznaczającym upływ czasu, niedziela
przypomina bowiem dzień zmartwychwstania
Chrystusa. Jest Paschą tygodnia, podczas której świętujemy zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią, dopełnienie w Nim dzieła
pierwszego stworzenia i początek «nowego
stworzenia» (por. 2 Kor 5,17). Jest dniem,
w którym z uwielbieniem i wdzięcznością
wspominamy pierwszy dzień istnienia świata,
a zarazem zapowiedzią «dnia ostatniego»,
oczekiwanego z żywą nadzieją, w którym
Chrystus przyjdzie w chwale (por. Dz 1,11; 1
Tes 4, 1317) i Bóg «uczyni wszystko nowe»”.
Autorzy ustawy boleją też, że niedziela jest traktowana jako dzień odpoczynku i przekonują,
że w tym dniu ludzie powinni służyć Bogu. „Od
uczniów Chrystusa oczekuje się jednak, by nie
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mylili świętowania niedzieli, które powinno być prawdziwym uświęceniem
dnia Pańskiego, z «zakończeniem tygodnia», rozumianym zasadniczo jako czas
odpoczynku i rozrywki (por. 1 P 3,15).
Wymaga to także głębszego zrozumienia
niedzieli, aby nawet w trudnych okolicznościach można ją było przeżywać
w postawie pełnego posłuszeństwa Duchowi Świętemu”. Zgodnie z intencją
ustawodawcy w niedzielę pracownik
nie powinien więc odpoczywać, tylko poświęcić się „posłuszeństwu Duchowi
Świętemu”.
Co ciekawe, religijne ustępy mieszają się z chłodną kalkulacją, która stoi
w sprzeczności z publicznie bronionym
celem ustawy, czyli zmniejszeniem liczby osób pracujących w niedziele. Okazuje
się bowiem, że zgodnie z projektem
liczba pracowników handlu pracujących
w niedzielę wcale się nie zmniejszy.
„Obaw nie powinien budzić także spadek
zatrudnienia w sektorze handlu. Ze
względu na możliwość handlu w niedziele
przez osoby prowadzące jednoosobową
działalność gospodarczą przewiduje się
stworzenie dodatkowych miejsc pracy
w formie samozatrudnienia”. Ten argument może zdumiewać, tym bardziej że
autorami ustawy są eksperci NSZZ „Solidarność”. Tymczasem okazuje się, że
ciężka, ale coraz częściej etatowa praca
w hipermarketach ma być zastąpiona
przez samozatrudnienie. Warto w tym
kontekście zauważyć, że w ostatnich latach stopniowo rośnie uzwiązkowienie
w handlu wielkopowierzchniowym. Jednak autorzy ustawy postanowili zwiększyć zatrudnienie w nieuzwiązkowionych mikroprzedsiębiorstwach kosztem
największych sklepów.

Małe nie jest piękne
Można mieć wątpliwości, czy to dobra zmiana pod kątem przestrzegania
praw pracowniczych. Wynagrodzenia
w mikroprzedsiębiorstwach są o wiele
niższe niż w większych firmach. Z danych
Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że istnieje przepaść między dochodami w mikroprzedsiębiorstwach
i pozostałych firmach. W 2018 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w mikroprzedsiębiorstwach wyniosło 3081 zł
brutto, a w podmiotach zatrudniających więcej niż 9 osób 4852 zł. To aż
1771 zł różnicy! Znacznie niższe od średniej są też dochody w dziale „handel i naprawa pojazdów samochodowych”
– średnie wynagrodzenia brutto w mikroprzedsiębiorstwach w 2018 r. wynosiły 3025 zł, a dla wszystkich pracowników branży aż 4512 zł. Dowartościo-

wanie najmniejszych sklepów jest więc
wsparciem dla najgorzej opłacanego segmentu rynku pracy, który zaniża średnią.
Również raporty Państwowej Inspekcji Pracy dowodzą, że sytuacja pracowników w małych sklepach, które
wspiera rząd, jest o wiele gorsza niż
w krytykowanych hipermarketach.
W rozdziale poświęconym przestrzeganiu praw pracowniczych autorzy raportu piszą: „Stwierdzone nieprawidłowości występowały przede wszystkim w sklepach kontrolowanych po raz pierwszy,
a także niesieciowych lub należących do
sieci o rozproszonej strukturze zarządzania (gdzie większość kompetencji została scedowana na kierowników sklepów
bądź osoby nadzorujące kilka czy kilkanaście placówek na określonym obszarze), należących do sieci opartych na polskim kapitale oraz nastawionych na
szybką ekspansję, bądź też działających
na zasadzie franczyzy (każdy sklep prowadzi odrębny przedsiębiorca). (…)
W małych sklepach skala nieprawidłowości była znacznie większa niż w placówkach wielkopowierzchniowych. Dotyczyło to nie tylko większego odsetka
podmiotów, ale także znacznie większych
grup zatrudnionych (nawet ok. 30%)”.
Skala nieprawidłowości w małych sklepach była znacznie wyższa niż w dużych
placówkach handlowych odnośnie do
kwestii związanych z kształtem umowy
o pracę, jak też rozliczaniem nadgodzin,
prowadzeniem ewidencji czasu pracy
czy nieudzielaniem urlopu.
W 2016 r. PIP zbadała również przestrzeganie zakazu pracy w święto w placówkach handlowych. Tu także okazało
się, że największe placówki znacznie
rzadziej łamią przepisy niż te małe. Inspektorzy wskazali na niewielką liczbę
łamania przepisów w hipermarketach
i znacznie większą w mniejszych placówkach handlowych. Innymi słowy,
małe sklepy od lat omijają przepisy, nie
pozwalając pracownikom odpoczywać
w święta. Tymczasem ustawodawca postanowił dać im premię za eksploatację
pracowników i umocnić ich pozycję na
rynku. W sieciach handlowych wciąż istnieje wiele patologii, ale sytuacja w ostatnich latach zaczęła się poprawiać – w coraz większej liczbie dużych sieci działają związki zawodowe, rośnie też presja na
wyższe płace i zatrudnianie etatowe.
Trudno w tym kontekście pojąć decyzję
rządu, który chce wzmocnić najbardziej
śmieciowy segment handlu, w którym łamanie praw pracowniczych jest nagminne. Zamknięcie supermarketów
i centrów handlowych w niedziele może
więc stać się bodźcem do pogorszenia już

złych warunków pracy w małych sklepach.

Dziurawy zakaz
Okazuje się też, że celem ustawy wcale nie było ograniczenie pracy w niedziele,
lecz zmiana jej struktury. Autorzy ustawy
w jej uzasadnieniu przekonywali, że
ograniczenie handlu w niedziele zwiększy liczbę osób pracujących w te dni w innych branżach. „Przewiduje się, że ograniczenie handlu w niedziele spowoduje
przeniesienie ciężaru opodatkowania
na usługi tj. gastronomię, rozrywkę, itp.
w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem społecznym na tego typu usługi świadczone w niedziele” – czytamy
w ustawie. Innymi słowy kasjer z hipermarketu ma służyć Bogu, ale gdy zmieni pracę, to będzie zachęcany do ciężkiej
pracy w restauracji, w kawiarni, w klubie czy na basenie. Również tu trudno
zrozumieć cel związkowców z „Solidarności”, gdyż zatrudnienie w sektorze gastronomicznym czy w rozrywce jest w dużej mierze śmieciowe i przenoszenie do
tych branż siły roboczej nie przyczynia się
do wzmocnienia świata pracy.
Ustawa ma mnóstwo wyjątków i daje
olbrzymie pole do kombinowania, więc
korzystają na tym najsprytniejsi pracodawcy. Nawet PIP przyznała, że zakaz
handlu można legalnie łatwo obejść.
Wolne od zakazu mają być m.in. placówki
handlowe, których przeważająca działalność polega na sprzedaży pamiątek lub
dewocjonaliów; placówki handlowe na
dworcach w zakresie związanym z bezpośrednią obsługą podróżnych; sklepy internetowe i sklepy prowadzone przez
przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną,
wyłącznie osobiście i we własnym imieniu, a także piekarnie, cukiernie i lodziarnie, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi. Innymi słowy w cukierni można sprzedawać ser żółty, ale klienci muszą kupować więcej ciastek niż sera. Na podobnej zasadzie
w sklepie z dewocjonaliami można sprzedawać kiełbasę i skarpetki, ale pod warunkiem, że obrót dewocjonaliami jest
wyższy niż kiełbasą i skarpetkami. Skądinąd ciekawe, że według ustawodawcy
sprzedawcy dewocjonaliów nie muszą
przeznaczać niedzieli na obcowanie z Bogiem, lecz mogą skupiać się na zarabianiu pieniędzy. Oryginalne wydaje się też
pojęcie „bezpośredniej obsługi podróżnych”. Można podejrzewać, że w zimie
jest dopuszczalna sprzedaż szalików i rękawiczek, ale w lecie sprzedawca będzie
musiał je wycofać z obiegu pod groźbą
kary.
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Braki w ustawie zaczęły być wykorzystywane przez niektórych sprzedawców w oryginalny sposób. Przykładowo
właściciele jednej z galerii wpadli na pomysł stworzenia u siebie poczekalni i kasy
biletowej dla podróżnych. Część sprzedawców zaczęła w niedziele świadczyć
usługi pocztowe. Pojawił się też pomysł
zamiany sklepów w showroomy, w których można by było oglądać ekspozycję,
a następnie zamawiać towary przez internet. Inna idea to otwieranie przy supermarketach stacji benzynowych. Oczywiście nie ma sensu chwalić obchodzenia prawa, ale w tym przypadku wina
leży po stronie ustawodawcy, który
stworzył wyjątkowo niespójne i arbitralne
przepisy. Skoro zakaz handlu ma ponad
30 wyłączeń, to trudno się dziwić, że właściciele sklepów korzystają z możliwości
obchodzenia przepisów ustawy. Brak
precyzji rodzi samowolę interpretacyjną.
Po kilkunastu miesiącach okazało
się, że ustawa wcale nie realizuje zamierzonych celów. W wyniku jej funkcjonowania spadły obroty w hipermarketach
i dużych sieciach handlowych, ale też straciły małe sklepy, a część z nich zbankrutowała. Umocniły się przede wszystkim
sklepy przy stacjach benzynowych i dyskonty, które są otwarte w niedziele.
Wiele sieci zintensyfikowało wysiłki na
rzecz przyciągnięcia klientów w piątki
i soboty, co sprawiło, że sklepy osiedlowe wcale nie zwiększyły sprzedaży. Na
dodatek duże sklepy wydłużyły godziny
pracy w piątki i soboty, a zwiększenie liczby klientów sprawiło, że praca kasjerów
i kasjerek stała się cięższa. Innymi słowy
w dużych sklepach warunki pracy się pogorszyły, a placówki otwarte w niedziele traktują pracowników znacznie gorzej
niż te, które dotychczas mogły być
otwarte. Klienci zaś robią zakupy, stojąc
w długich i męczących kolejkach, albo kupują w drogich sklepach osiedlowych i na
stacjach benzynowych, gdzie wybór towarów jest mały, a ceny wysokie. Ostatecznie więc stratni są prawie wszyscy.
Ustawa od początku zawierała mnóstwo wyjątków i niejasności, dlatego
procedowane są kolejne jej nowelizacje.
Niestety kierunek zmian również może
budzić poważne wątpliwości. Przykładowo nowelizacja ma spowodować, że
sklepy udające placówki pocztowe nie
będą otwarte w niedziele. Spod zakazu
handlu będą wyłączone tylko takie placówki pocztowe, których przeważająca
działalność polega na świadczeniu usług
pocztowych. Innymi słowy mają pozostać
otwarte punkty, w których kiełbasa będzie stanowić 40% sprzedaży, a usługi
pocztowe – 60%, zaś zamknięte takie,
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w których kiełbasa będzie stanowiła
60% obrotu, z kolei usługi pocztowe
– 40%. Trudno jednoznacznie ocenić ten
pomysł, ale zmienianie prawa ze względu na jeden przypadek nie jest dobrą
praktyką. W tej sprawie powodem zmiany była chęć zablokowania działań Żabki. Poza tym trudno zrozumieć, dlaczego ograniczać możliwość prowadzenia
placówek, które prowadzą działalność
pocztową, a pozostawiać w pełni swobodny obrót dewocjonaliami?
„Solidarność” naciska też, aby duże
sklepy były zamknięte od godz. 22.00
w sobotę do 5.00 w poniedziałek. Związkowcom od Piotra Dudy chodzi o to, że
w sobotę do północy tłumy klientów robią zakupy i pracownicy są przemęczeni. Z całą pewnością jest to prawda, ale
przesunięcie godzin otwarcia nie sprawi,
że mniej osób będzie robić zakupy. Sklepy po prostu będą pękać w szwach do 22,
a nie do 24.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło, że rozważa liberalizację przepisów, ale tylko odnośnie
do miejscowości turystycznych. Część
sklepów w kurortach wakacyjnych miałaby być otwarta w niedziele ze względu
na dobro turystów. Innymi słowy mielibyśmy kolejną lukę w przepisach, która
różnicowałaby warunki pracy w zależności od miejsca zamieszkania. Urzędnicy
ministerialni dekretowaliby, która miejscowość jest turystyczna i gdzie sklepy
miałyby być otwarte w niedziele. Takie
rozwiązanie daje pole do nadużyć, a ponadto trudno zrozumieć, dlaczego dla ludzi w miejscowościach turystycznych
niedziela ma być przeznaczana na pracę
i zakupy, a w pozostałych dla Boga i rodziny.
Wreszcie rząd rozważał pomysł, by
w niedziele za ladą mógł stać nie tylko
właściciel, ale także jego rodzina: małżonek, dzieci i rodzice. Pojawiła się idea,
aby do tej listy dołączyć pracujących dorywczo emerytów oraz studentów. To najdziwniejszy z pomysłów. Innymi słowy
niedziela powinna służyć nie pracy, tylko rodzinie, ale ma to dotyczyć wszystkich pracowników poza… członkami rodziny. Zatem praca w niedzielę jest szkodliwa, ale nie ma nic złego w eksploatowaniu najbliższych przez właściciela
sklepu. Trudno zrozumieć ten kierunek
myślenia. Kontrowersyjny jest też pomysł,
aby w niedziele mogli pracować emeryci. Rząd obniżył wiek emerytalny, oskarżając poprzednią ekipę o to, że zmuszała ludzi, by pracowali do śmierci, po czym
proponuje seniorom… pracę na emeryturze i to w niedziele, która dla reszty pracowników ma być dniem odpoczynku.

Alternatywa:
Niedziele lepiej płatne
Obrońcy ustawy często przywołują
argument trudnych warunków pracy
w handlu, w tym długiego czasu pracy
i nadużywania nadgodzin. Trudno zaprzeczyć, że praca ekspedientki jest bardzo męcząca, a płace w branży są niskie.
Niestety ustawodawca nie zainteresował
się skróceniem czasu pracy lub większą
kontrolą nadgodzin, a ograniczenie handlu w niedziele nie miało żadnego wpływu na długość czasu pracy w handlu.
Zamiast wprowadzać kolejne nowelizacje złej ustawy, lepiej byłoby przyjąć zupełnie inne rozwiązania. Kluczowymi problemami polskiego rynku pracy są niskie płace, długi czas pracy i brak
stabilności zatrudnienia. Na wszystkich
tych trzech obszarach najgorzej wygląda
sytuacja w małych sklepach, które rząd
uparcie wspiera. W mikroprzedsiębiorstwach rządzi samozatrudnienie, brak
limitów czasu pracy i wynagrodzenia
oscylujące wokół płacy minimalnej.
W dużych sklepach i galeriach handlowych warunki pracy są bardzo ciężkie, ale
pod każdym względem lepsze niż w mikroprzedsiębiorstwach. Niezależnie jednak od wielkości sklepu dla pracowników
i konsumentów lepszym rozwiązaniem
od selektywnego zakazu handlu w niedziele byłoby przyjęcie zasady, zgodnie
z którą za pracę w niedziele obowiązywałyby 2,5 razy wyższe płace niż za pracę w dni powszednie. W ten sposób
w niedziele byłyby otwarte tylko te sklepy, które godnie płaciłyby załogom.
Prawdopodobnie byłyby to głównie duże
placówki, w których też w znacznie
większym stopniu niż w tych małych
przestrzegane są limity czasu pracy, a dominującą formą zatrudnienia jest umowa
o pracę, a nie, często wymuszone, samozatrudnienie.
Jednocześnie warto pamiętać, że
w niedziele pracują pracownicy wielu
branż, zazwyczaj nie otrzymując dodatkowych wynagrodzeń. Muszą być
otwarte szpitale i elektrownie, działa policja i straż pożarna, funkcjonuje transport publiczny, jeżdżą taksówki, otwarte są baseny, muzea, galerie, wesołe miasteczka, restauracje, kawiarnie, kościoły. Łącznie pracują setki tysięcy osób.
Trudno w tej sytuacji pojąć, dlaczego
szczególne zasady miałyby obowiązywać
akurat handel wielkopowierzchniowy.
Wyższe wynagrodzenie za pracę w niedziele byłoby rekompensatą za utratę
dnia wolnego, a zarazem bodźcem na
rzecz podniesienia płac w całej gospodarce. Zamiast wprowadzać kolejne
nowelizacje złej ustawy dotyczącej tyl-
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ko jednej branży, lepiej przyjąć dobre rozwiązanie dla całej gospodarki.
Obecnie większość osób wykonujących swoje obowiązki w niedziele nie otrzymuje żadnych dodatkowych środków. Dodatkowe pieniądze dostają tylko wtedy, gdy niedziela jest dla nich nadliczbowym dniem pracy. W innym wypadku mają wolny jeden
z dni powszednich, a niedziela jest traktowana jako normalny dzień
pracy. Znaczne podniesienie płac za pracę w niedziele rekompensowałoby stratę wolnego weekendu i znacznie podnosiło miesięczne pobory.
Obrońcy ustawy twierdzą, że zakaz pracy w niedziele jest szczególnie korzystny dla rodzin z dziećmi. Tymczasem wydaje się, że
znacznie wygodniejsza dla wielu z nich byłaby praca w cztery niedziele w miesiącu za znacznie wyższe stawki niż obecnie. Ale ustawodawcy nie chodzi o poprawę warunków życia pracowników
i ich rodzin, lecz wsparcie dla tradycyjnego modelu rodziny i drobnej polskiej przedsiębiorczości. Stąd też częste odwołania do Boga
i Kościoła katolickiego w uzasadnieniu ustawy oraz wprost deklarowana niechęć wielu posłów partii rządzącej do zagranicznych
sieci handlowych, które władzy kojarzą się z wielkomiejskich zepsuciem.
Zamiast selektywnych zakazów, chaosu legislacyjnego i narzucania społeczeństwu określonego modelu spędzania czasu wolnego, rząd powinien podjąć działania na rzecz wyższych płac i krótszego czasu pracy. W ten sposób poprawiłaby się sytuacja dochodowa części siły roboczej i nieco ucywilizowałby się polski rynek pracy.

Pracownicy wolą wyższe wynagrodzenia
od zakazów
Wbrew opiniom rozpowszechnianym przez zwolenników obecnie obowiązującej ustawy Polacy są sceptycznie nastawieni do regulacji rządowych. Na początku ubiegłego roku w sondażu
IBRIS dla Radia Zet ponad 60% Polaków i Polek deklarowało, że
jest przeciwko rozszerzaniu handlu, a przeciwnego zdania było 30%
respondentów. W sondażu przeprowadzonym w podobnym
okresie dla ABC Rynek i Opinia tylko 19% Polaków uznało, że
zamykanie sklepów we wszystkie niedziele za najlepsze rozwiązanie,
20% popierało zakaz handlu w dwie niedziele w miesiącu, a aż
36% badanych nie chciało żadnych ograniczeń w handlu i zadeklarowało, że sklepy powinny być otwarte we wszystkie dni tygodnia.
W tym kontekście bardzo interesujące są deklaracje pracowników, których nowe rozwiązania dotyczą, czyli kasjerów i kasjerek hipermarketów i dużych sieci handlowych. Badanie wśród nich
przeprowadziła kilkukrotnie platforma TakeTask, której ankieterzy przeprowadzili bezpośrednie wywiady z osobami zatrudnionymi
w sieciach handlowych. Wynika z nich, że pod koniec października 2018 r. 71% pracowników sieci handlowych chwaliło rozwiązania rządowe, a 25% było przeciwnego zdania. W porównaniu z wcześniejszymi edycjami badania więcej pracowników handlu oswoiło się z nową ustawą. Innymi słowy ograniczenie pracy
w niedziele jest akceptowane przez pracowników sieci handlowych
i oceniają je lepiej niż sytuację, gdy niedziela jest traktowana jako
normalny dzień pracy. Okazuje się jednak, że gdy kasjerzy i kasjerki
mają do wyboru zakaz handlu w niedziele i 2,5 razy wyższe stawki za pracę w tym dniu, większość woli wyższe zarobki. W październiku 2018 r. 2,5 razy wyższe stawki za pracę w niedziele preferowało 54% badanych, a 39% było przeciwnego zdania. Z perspektywy interesów i oczekiwań pracowników nie należy więc wracać do rozwiązań z 2015 r., ale podnosić płace. Byłoby to rozwiązanie korzystne dla pracowników i konsumentów, a przy okazji spełniające wszelkie standardy dobrej legislacji. Ustawa autorstwa „Solidarności” tych standardów niestety nie spełnia.
I
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Oferujemy konkurencyjne
płace i umowy o pracę
Z Renatą Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji
Handlu i Dystrybucji, rozmawia Piotr Szumlewicz

Jak obecnie wygląda kondycja
handlu wielkopowierzchniowego?
Jest duża stopa zysku, czy może są
już trendy kryzysowe?
Sytuacja w handlu wielkopowierzchniowym jest obecnie bardzo
trudna. W ciągu ostatnich lat na branżę
nałożono szereg danin i obciążeń fiskalnych. Na rynku panuje olbrzymia konkurencja. Rynek odnotowuje najwyższy
poziom inflacji od 2012 r. Handel wielkopowierzchniowy starał się utrzymać
najniższy poziom cen dla klientów, pracując na najniższych marżach. Drastycznie rosną bieżące koszty prowadzenia biznesu. Wyzwaniem dla branży w 2020 r.
będzie wzrost cen energii elektrycznej,
niestabilne ceny paliw, wzrost kosztu utylizacji odpadów, wzrost płacy minimalnej, problemy na rynku pracy. Wiele firm
handlowych uzyskuje bardzo niskie rentowności. Kolejne obciążenia dla branży
przełożą się na słaby wynik finansowy
wielu podmiotów, czego konsekwencją
będzie brak dalszych inwestycji czy też decyzje o wyjściu z polskiego rynku.
Część ekspertów twierdzi, że
duże sklepy płacą małe podatki.
Jak to jest? Jakie podatki płacą sieci handlowe i hipermarkety?
Sieci handlowe są podmiotami prawa polskiego i uiszczają wszystkie należne
podatki: CIT, VAT, PIT, podatek od
nieruchomości. Od 2019 r. obowiązuje
nowy podatek, tzw. galeriowy, od usług
niematerialnych, który miał zapobiec
rzekomym transferom zysków. Wszystkie
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wyżej wymienione podatki generują
wpływ do budżetu państwa na poziomie
kilkunastu miliardów złotych rocznie.
Jak jest z płaceniem podatku CIT
przez największe sklepy? Krytycy wskazują, że duża część sieci handlowych nie
wykazuje zysków i w ten sposób unika
płacenia podatków bądź zaniża ich wartość.
Przy tak silnej konkurencji panującej
na polskim rynku istnieją firmy, które generują minimalne zyski, co ma bezpośrednie przełożenie na wysokość odprowadzanego przez firmy podatku CIT.
Ile obecnie zarabiają pracownicy w placówkach, które zrzesza
pani Federacja?
Zarobki pracowników handlu kształtują się w zależności od sieci na poziomie
3,5–4 tys. zł brutto. Warto nadmienić, że
osoby rozpoczynające pracę na stanowisku kasjera zarabiają więcej niż początkujący lekarz, nauczyciel czy policjant.
Poza konkurencyjnymi płacami pracownik może liczyć na stałą umowę
o pracę, możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji oraz awansu wewnętrznego, liczne pakiety pozapłacowe,
a także bogaty pakiet świadczeń socjalnych. Średnia płaca w handlu wielkopowierzchniowym jest dużo wyższa
w porównaniu z handlem tradycyjnym.
Mówi pani o godnych płacach
w branży, ale część sieci handlowych różnicuje płace terytorialnie.
Pracownicy handlu w Warszawie
otrzymują niezłe stawki, ale już w
mniejszych miejscowościach płacę
minimalną. Czy terytorialne różnicowanie płac nie jest formą dyskryminacji biedniejszych miejscowości? Za tę samą pracę pracownicy otrzymują inne wynagrodzenia.
Terytorialne zróżnicowanie wynagrodzeń nie ma charakteru dyskryminacyjnego. Wysokości kosztów życia różnią

się i inaczej wyglądają koszty życia w aglomeracji warszawskiej, a inaczej w małych
miastach i miasteczkach.
Jakie rodzaje umów dominują
w handlu wielkopowierzchniowym? Czy duża jest skala umów
nieetatowych?
Sieci handlowe oferują swoim pracownikom stabilne warunki zatrudnienia poprzez stałe umowy o pracę. Umowy cywilnoprawne zawierane są w sytuacjach, gdy taki typ umowy jest preferowany przez pracownika lub w przypadku zatrudnienia sezonowego. Handel jest branżą niezmiernie elastyczną
pod względem form zatrudnienia, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób
młodych, np. studentów, osób starszych, w tym kobiet powyżej 50 roku życia, które mają najtrudniejszą sytuację na
rynku pracy.
Jak pani ocenia obecny rząd
i jego rozwiązania dla branży? Czy
to dobra władza dla handlu wielkopowierzchniowego?
W ostatnich czasie branża handlowa
została obciążona rekordową liczbą
ustaw i regulacji mających bezpośredni
wpływ na pogorszenie wyniku finansowego przedsiębiorstw. Firmy handlowe
nie mają możliwości obniżenia marży,
gdyż pracują już na minimalnej marży,
i tylko efekt skali pozwala im funkcjonować w trudnych warunkach konkurencyjnych. Warunki rynkowe i liczba danin
nałożonych na sektor będzie mieć wpływ
na wzrost cen i inflacji. Mając na względzie ochronę zarówno przedsiębiorców,
jak i polskich rodzin, podejmujemy działania zmierzające do utrzymania konstruktywnego dialogu z rządem.
Jakie są skutki zakazu handlu
w niedziele w niektórych sektorach
handlu? Część komentatorów
wskazuje, że w sumie branża nie
poniosła istotnych strat. Bezro-

DOKĄD ZMIERZA HANDEL?

bocie jest niskie, płace rosną, konsumpcja też rośnie. Czy jest więc co krytykować?
Optymizm w kontekście
zakazu handlu w niedziele jest
nieuzasadniony. Niski poziom
bezrobocia jest przejawem sytuacji demograficznej, a nie
konsekwencją polityki rządu.
U podstaw wzrostu płac w handlu leży wzrost płacy minimalnej oraz chęć zatrzymania
najlepszych pracowników
atrakcyjnymi wynagrodzeniami. Wysoka konsumpcja dotyczy w przeważającej mierze okresu świątecznego, możliwa była dzięki programom socjalnym rządu, mającym na celu
ograniczenie skali pauperyzacji społeczeństwa. Należy podkreślić, iż skutki zakazu handlu w niedziele są mocno odczuwane przez całą branżę, najdotkliwiej
przez małe sklepy, które miały być beneficjentami ustawy. Obserwujemy rekordową skalę upadłości małych sklepów.
Według najnowszych danych GUS
w 2019 r. zamkniętych zostało łącznie
9,5 tys. małych sklepów, z czego aż 8 tys.
jedynie w grudniu. Oczywiście na to zjawisko nakłada się szereg trendów globalnych, takich jak demografia, zmiana
upodobań konsumenckich, brak sukcesji u małych przedsiębiorców czy wzrost
znaczenia stacji benzynowych jako placówek handlowych, co w konsekwencji
przełożyło się na sytuację małych rodzinnych sklepów.
A co pani sądzi o wyjątkach od
zakazu handlu w niedziele? Rozumiem, że pani jest przeciwko zakazowi handlu, ale skoro istnieje,
to może lepiej by było, gdyby dotyczył on wszystkich sklepów? Jak
pani ocenia wyjątki w ustawie? Czy
np. traktowanie części sklepów
jako placówek pocztowych ma
sens?
Wyłączenia w ustawie o zakazie handlu są formą dyskryminacji i mają wpływ
na zaostrzenie konkurencji. Stacje paliw
poszerzyły asortyment produktów spożywczych, za które klient płaci dużo więcej niż w sklepie spożywczym. Placówki pocztowe, korzystając z wyłączenia,
poszerzyły swój asortyment o inne produkty niż dotąd spotykane na poczcie
i nikogo to nie bulwersuje. Natomiast
podnoszony jest zarzut wobec sklepów,
które posiadają status placówki pocztowej uzyskany przed wejściem w życie
ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Nie rozumiem, dlaczego nie mia-

wynagrodzenia, dodatki,
dni wolne, nadgodziny.
Czy pani widzi możliwość
zawarcia takiego układu
zbiorowego dla całej branży handel?
Jako organizacja zrzeszająca zaledwie kilkanaście firm
handlowych nie jesteśmy reprezentatywni, bo nie reprezentujemy całej branży.

łyby korzystać z tego przywileju, skoro
działają zgodnie z prawem.
Z kilku badań przeprowadzonych wśród pracowników handlu
wynikało, że wyraźna większość
z nich woli ograniczenie handlu
w niedziele niż wcześniejsze regulacje. Jak chciałaby pani ich przekonać do otwartych galerii handlowych w niedziele?
Opinie wśród pracowników handlu
w kwestii zakazu handlu w niedziele są
mocno podzielone. Jest duża grupa społeczna, która straciła na zakazie handlu
w niedziele, m.in. studenci, osoby w wieku przedemerytalnym, samotne matki.
Dzięki pracy w sieciach handlowych
pracownicy ci mogli podreperować budżet, pracując w elastycznych godzinach, dostosowanych do innych obowiązków. Ponadto widzimy rażącą dyskryminację pracowników tego samego
sektora, jakim jest handel.
Z badania, o którym wspominałem, wynikało, że większość
pracowników sklepów wielkopowierzchniowych preferowała 2,5
razy wyższe płace za pracę w niedziele niż zakaz. Czy pani zgodziłaby się na ten kierunek zmian?
Otwieramy duże sklepy w niedziele, ale pod warunkiem że właściciele będą więcej płacić.
Kilka razy w roku sieci handlowe
podnoszą wynagrodzenia pracownicze.
Trudna sytuacja na rynku i wzrost koszów
działalności oraz niskie rentowności
mają bezpośredni wpływ na poziom
wynagrodzeń. Stąd wiele firm handlowych nie może pozwolić sobie na ponoszenie dodatkowych kosztów pracowniczych.
W krajach Europy Zachodniej
są podpisywane układy zbiorowe
dla całych branż, które regulują

Coraz większa część
handlu działa w formacie
samoobsługowym. Są już
otwierane pierwsze sklepy, w których dzięki sprzedaży
produktów z automatów handel dostępny jest dla klientów przez całą
dobę siedem dni w tygodniu. Czy
to znaczy, że pracownicy powinni
się obawiać masowych zwolnień
w handlu wielkopowierzchniowym?
Rozwój nowych technologii w handlu służy wsparciu pracy pracowników
handlu i niwelowaniu niedoborów pracowniczych, z którymi boryka się rynek
pracy. Nie służy w żadnym razie eliminowaniu pracowników.
Jak Państwa branża radzi sobie
z epidemią koronawirusa? Jaka
jest skala strat i kiedy branża się
odbuduje?
W obliczu pandemii branża handlowa stanęła na wysokości zadania. Błyskawicznie zareagowała na sytuację
i wprowadziła szereg innowacyjnych
rozwiązań umożliwiających funkcjonowanie sklepów w tak trudnych warunkach. Firmy handlowe robią wszystko, co
w ich mocy, aby utrzymać miejsca pracy,
zapewnić bezpieczeństwo pracownikom
i konsumentom oraz realizować swoją
misję, jaką jest zaopatrzenie Polaków
w towary.
Jednakże ograniczenia w handlu
w związku z epidemią odbiły się negatywnie na wynikach sprzedaży, co potwierdzają dane GUS, w niektórych segmentach spadki sprzedaży wynoszą 30%,
a nawet do ponad 50%. Wiele z firm
handlowych w wyniku spadków sprzedaży ponosi realne straty.
Po opanowaniu pandemii handel będzie musiał zmierzyć się z jej długofalowymi skutkami gospodarczymi. Osiągnięcie wyników sprzedaży sprzed koronawirusa może być trudne do realizacji. Konieczne będzie wdrożenie planu naprawczego dla handlu, przede
wszystkim zniesienie zakazu handlu
w niedziele, które znalazło się wśród naszych postulatów.
I
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Z Beatą Salamon,
autorką bloga
„Jestem kasjerem”,
rozmawia Piotr
Szumlewicz

Nie jesteśmy gorsi
od nauczycieli
42 MAJ 2020

Ile zarabiają pracownicy handlu? Czy to dobrze opłacana praca?
To pytanie, na które ciężko jednoznacznie odpowiedzieć. Zarobki są bardzo zróżnicowane, dlatego nie można
uogólniać. Pracownik hipermarketu będzie miał wyższą stawkę niż pracownik
sieciówki w galerii handlowej. A przecież
praca za kasą w markecie nie różni się
praktycznie niczym od pracy za kasą
w galerii handlowej. Ogólnie przyjmuje
się, że zarobki są wciąż niewystarczające. I tak chyba jest we wszystkich branżach. Ponadto często dochodzą mnie słuchy, że pracownik handlu i tak zarabia za
dużo, a to brednie. Najgłośniej krzyczą
ci, którzy nigdy nie przepracowali na sali
sprzedaży ani jednego dnia. To naprawdę ciężka, fizyczna praca, która powinna być wysoko gratyfikowana.
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Media co pewien czas grzmią,
że pracownicy sieci handlowych zarabiają więcej niż nauczyciele. Co
pani myśli o takich porównaniach?
Ja już na ten temat wypowiedziałam
się kilka miesięcy temu, przy okazji
strajku nauczycieli. Zachęcam do przeczytania wpisu na moim blogu https://jestemkasjerem.pl/drodzy-nauczycieleprosze-odczepcie-sie-od-kasjerow.
W tamtym czasie w opinii społecznej pojawiało się wiele tez, które dotyczyły właśnie wielkiej niesprawiedliwości – dlaczego pracownik handlu zarabia więcej
niż nauczyciel? Sami nauczyciele wykorzystali te slogany, posługując się nimi
jako kartą przetargową w strajku. Bardzo
mnie to irytowało, bo jak można porównywać dwie tak różne od siebie profesje? Nauczyciele ciągle uważają się za

kogoś lepszego, bo w oczywisty sposób
przed ich nazwiskiem widnieje skrót
mgr. Ciężko jednak nie zauważyć tego,
że dzisiejsi kasjerzy to także wykształceni ludzie. Ja sama mam ukończone dwa
kierunki. Ale czy to powód do tego, żeby
nie móc pracować za kasą? Nie każdy
człowiek może być prezesem lub dyrektorem wielkiego przedsiębiorstwa. Jestem
kasjerem i jest mi z tym dobrze. A wynagrodzenie powinno zawsze przekładać
się na liczbę obowiązków i trud włożony w pracę. Praca w handlu to nie bajka. Nie twierdzę tym samym, że nauczyciele mają lekko – bo pewnie nie.
Jednak nie ma co porównywać do siebie
tych dwóch zawodów, bo to nie ma najmniejszego sensu i rodzić może tylko konflikty między dwiema grupami zawodowymi. A ja konfliktów nie lubię.

Ile, pani zdaniem, powinni zarabiać kasjerzy i kasjerki? Pracodawcy z branży twierdzą, że hipermarkety dzisiaj godnie wynagradzają pracowników, a na dodatek oferują im sowite pakiety socjalne? Czy to prawda?
Nie podam konkretnej stawki, bo
każdy pewnie chciałby zarabiać inaczej,
niż zarabia. Śmieszą mnie natomiast artykuły, które krążą w sieci, o tym że kasjer marketu zarabia 3500 zł. Po pierwsze, stawka ta jest zawsze inna dla każdego miasta, a po drugie w tej kwocie
uwzględnia się premię uznaniową. Dlatego samej podstawy zostaje niewiele ponad najniższą krajową, ale o tym już nikt
nie raczy napisać. A później dziwić się, że
inne grupy zawodowe zazdroszczą nam
takiej płacy. Nie dajmy się jednak nabrać.
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Jeżeli ktoś w handlu zarabia najniższą krajową, to w mojej ocenie jest to wielkie
nieporozumienie. To zbyt ciężka praca,
jak na takie wynagrodzenie i zwykły wyzysk.
W wielu sieciach handlowych
stawki wynagrodzeń są bardzo
zróżnicowane. Dotyczy to m.in.
Biedronki, gdzie w zależności od
miejsca zamieszkania kasjerzy
otrzymują różne pensje, choć wykonują tę samą pracę. Czy to sprawiedliwe? Co pani sądzi o pomyśle,
aby zawrzeć układ zbiorowy dla całej branży, w ramach którego wszyscy pracownicy na tym samym
stanowisku mieliby te same zarobki?
O tak, to jest bardzo niesprawiedliwe. Dlaczego pracownik w Warszawie na
tym samym stanowisku zarabia więcej niż
ja w Rzeszowie? Przecież mamy takie
same obowiązki. Jeżeli ktoś bierze pod
uwagę fakt, że w Warszawie jest większa
liczba klientów, to niech weźmie także
pod uwagę to, że na warszawskiej zmianie jest więcej pracowników. Osobiście
podpisałabym się pod pomysłem, w ramach którego wszyscy pracownicy na
tym samym stanowisku mieliby te same
zarobki. Ma to sens i wyrównuje szanse.
Jak pani ocenia przestrzeganie
przepisów BHP w handlu? Jakie są
najczęstsze przypadki ich łamania?
Jeśli mam odpowiedzieć szczerze…
to przyznam, że nie mam czasu w pracy
zastanawiać się nad przepisami BHP.
Przychodzę do pracy i robię, co trzeba.
Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to
serwis klimatyzacji. Odkąd pracuję
w handlu, nieustannie mam problem z zatokami. Problem jest także w zimie, gdy
kasy ulokowane są tuż przy wyjściu i niejednokrotnie zdarza się zwyczajnie marznąć… ale to też nie jest duży kłopot. Wystarczy ubrać się cieplej i ruszać się dwa
razy szybciej. Czasami hałas też doskwiera. Tym bardziej na zmianie 12 h,
gdy muzyka gra od 9:00 do 21:00,
a oprócz niej słychać jeszcze klientów.
Dlatego tak bardzo doceniam projekt
„Godziny ciszy”, który stworzono z myślą o klientach ze spektrum autyzmu.
Mam nadzieję, że w mojej sieci też niedługo go wprowadzą.
Jak pani ocenia obowiązujące
regulacje dotyczące handlu w niedziele? Czy zakaz pracy w hipermarketach i galeriach handlowych
to dobry kierunek zmian?
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Myślę, że to jedna z lepszych zmian.
To chyba coś, na co pracownicy handlu
czekali od wielu lat. Jeszcze rok temu
przez pracę w weekendy (także w niedzielę) zamazywał mi się zupełnie schemat tygodnia. Nie mogłam sobie pozwolić na niedzielny obiad z rodziną, bo
najczęściej niedzielę spędzałam w pracy.
Dopiero teraz zaczynam zauważać, ile
mnie omijało. Wolne w tygodniu to nie
to samo. Zwłaszcza gdy reszta rodziny
w tym czasie jest w pracy lub w szkole.
Rozumiem jednak, że nie wszyscy mogą
popierać zakaz handlu w niedzielę. Spotykam się także z pracownikami, którzy
twierdzą, że lubili w tym dniu pracować,
a teraz nie mogą. Tak to już jest – wszystkich nie da się zadowolić.
A co pani sądzi o pomyśle
Związku Zawodowego Związkowa
Alternatywa, aby wszystkie sklepy
w niedziele mogły być otwarte, tylko żeby każdy pracownik zarabiał za pracę w tym dniu 2,5 razy
wyższe wynagrodzenia niż za pracę w dni powszednie?
Ta inicjatywa ma sens, pod warunkiem że pracownik mógłby sam wybrać,
czy chce pracować w niedzielę, czy chce
mieć wolne. Myślę, że podwojenie stawki mogłoby zachęcić do pracy. Pomysł ten
mógłby pogodzić dwie skłócone ze sobą
strony – zwolenników i przeciwników zakazu handlu w niedzielę.
Kilka miesięcy temu na pani
blogu pojawił się artykuł zatytułowany: „Dlaczego kasy samoobsługowe nigdy nie zastąpią człowieka?”. Czy podtrzymuje pani tę
tezę? Wielu ekspertów twierdzi, że
pracownicy handlu już wkrótce
zostaną zastąpienie przez roboty.
Czemu sądzi pani, że tak się nie
stanie?
Kasy samoobsługowe były, są i niewątpliwie będą wdrażane w każdej sieci. Jednak sama ich obecność nie sprawi, że zawładną one całym światem
handlu. Wystarczy pójść do sklepu,
gdzie jest wykorzystywane tego typu
rozwiązanie. Jeżeli klient ma wybór,
woli podejść do kasjera z krwi i kości,
niż wybrać maszynę, której nie do
końca rozumie. Poza tym… w każdej
sieci jest oddelegowana osoba, która
sprawuje nadzór nad kasami samoobsługowymi. Czasami można zaobserwować nieustanną potrzebę wezwania
pracownika, bo klient sam nie jest w stanie przejść przez schemat zakupów.
Maszyny są po prostu nieidealne i nigdy nie zastąpią człowieka. W moim
mniemaniu wprowadzają tylko chaos

i czasem zamiast usprawnić proces kasowy, to go wydłużają.
Jak pani ocenia podejście klientów do kasjerów i kasjerek? Czy
wasza praca jest doceniana przez
polskie społeczeństwo?
Podejście klientów do kasjerów jest
bardzo zróżnicowane. Spotykam się na
co dzień z różnymi opiniami. Są tacy, którzy okazują szacunek – już nawet nie ze
względu na to, że jestem kasjerem (bo to
byłoby dziwne samo w sobie), ale ze
względu na to, że kasjer to też człowiek.
Dobrze wychowani klienci to ostatnio
jednak rzadkość. Często mam do czynienia z klientem, który jest wyniosły
i próbuje udowodnić swoją wyższość. To
mnie zawsze bawi, bo nie rozumiem, jak
można zachowywać się w ten sposób. Zawsze wtedy próbuję sobie tłumaczyć, że
pewne rzeczy wynosi się po prostu
z domu, a ten człowiek nie miał szczęśliwego i normalnego dzieciństwa, dlatego w dorosłym życiu zachowuje się jak
„burak” – przepraszam za kolokwializm, ale to jedyne, co przychodzi mi do
głowy. Nie rozumiem, jak można nie szanować drugiego człowieka. Pozycja społeczna i pieniądze nie są wyznacznikiem szczęścia. Mam wrażenie, że coraz
częściej są przyczyną emocjonalnego
ubóstwa, które jest następstwem braku
szacunku do np. kasjerów. Ponadto
w społeczeństwie tkwi głęboko zakorzenione przeświadczenie o tym, że praca za kasą jest czymś gorszym i godzi
w ludzkie ambicje. To branża usługowa,
dlatego niektórzy wykorzystują to, aby
połechtać swoje ego – ja się tym nie przejmuję, to nie mój problem. Ja nie mam
kompleksów z tego powodu. Podkreślam
– jestem kasjerem i jest mi z tym dobrze.
Czy praca kasjera może dawać
satysfakcję?
Jasne, że tak. Jak każda inna praca.
Praca w handlu to praca z ludźmi. Nie zawsze jest miło, ale wiem, że jeżeli na dziesięciu trafi się jeden wdzięczny klient, to
daje mi to sporą satysfakcję. Ponadto wiele zależy także od szefostwa. Jeżeli szef
potrafi dobrze zmotywować nas do pracy, to można z niej wyciągnąć naprawdę
wiele dobrego. Za kasą można się spełnić – proszę mi wierzyć, choć brzmi to
banalnie. Są ludzie, którzy wprost są
stworzeni do tej pracy i ich należy traktować wyjątkowo, bo nie każdy nadaje
się do pracy w handlu. To bardzo wymagająca praca pod wieloma względami.
Od prawie roku, poprzez mojego bloga,
podejmuję temat związany z pracą za
kasą. Mój cel jest jeden – dawać poczu-
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cie innym kasjerom, że mogą być dumni z wykonywanej profesji oraz udowodnić społeczeństwu, że kasjer nie jest
wcale kimś gorszym. Do mojej społeczności dołączyło już ponad 7 tys. użytkowników. To niesamowita liczba osób,
które codziennie opowiadają o sytuacjach, które mają miejsce na sali sprzedaży. W ten sposób próbujemy wzajemnie się wspierać, gdy przychodzi gorszy
czas. Historie czasami są naprawdę zaskakujące. Jesteśmy tam po to, by nie dać
się zwariować, więc wiele sytuacji obracamy w żart, a gdy przychodzi kryzys
– wspólnie go pokonujemy, aby kolejnego
dnia stanąć za kasą z nowym nastawieniem i uśmiechem na ustach.
Jak kasjerzy radzą sobie z epidemią?
COVID19 to nie lada wyzwanie
także dla pracowników handlu. Niewątpliwie najcięższe chwile były tuż na
początku epidemii. Wirus był dla nas
czymś nowym i wszyscy o nim mówili.
To sprawiało, że strach był jeszcze więk-

szy. Teraz, po 2 miesiącach jego obecności, chyba wielu z nas po prostu już
przywykło do pracy w innej rzeczywistości. Nie jest łatwo, bo praca w maseczce i rękawiczkach po 8 lub 12 godzin
nie dają komfortu pracy, ale nie chcę narzekać. Cieszę się, że wciąż mam pracę,
bo, jak się okazało, wiele osób z branży
handlu niestety ją utraciło.
Jak koronawirus wpłynął na
warunki w pracy?
Od dwóch miesięcy żyjemy w zupełnie innej rzeczywistości. Zarówno klienci, jak i personel sklepu, mogą się o tym
przekonać na własnej skórze. Przychodząc
do pracy lub na zakupy, rozpoczynamy
pewne rytuały – dezynfekcja rąk, zakładanie rękawiczek ochronnych, nakładanie maseczki. Do tego dochodzą obostrzenia związane z liczbą klientów
przebywających w tym samym czasie
w sklepie. Nie jest łatwo. Wielu klientów
narzeka na trudności w oddychaniu. Tak
samo personel sklepu. Jednak, jeżeli to ma
zapewnić nam wszystkim ochronę przed

zakażeniem, to warto się do tych zaleceń
stosować. Cieszę się, że „godziny dla seniorów” zostały zniesione, bo nie spotkały
się one z przychylnością ze strony klientów. Od momentu ich wprowadzenia pracownicy sklepów zostali wystawieni na
wielki test cierpliwości. Każdego dnia kierowano w naszą stronę słowa krytyki, jakbyśmy to my byli twórcami tego rozporządzenia i zasad, których musieliśmy
przestrzegać. Na szczęście to już za nami.
Czy jesteście wystarczająco
chronieni przed epidemią?
Niewątpliwie tak. Oczywiście, wypowiadam się tylko w imieniu mojej sieci, w której pracuję, bo wiem, że są
wciąż sklepy, które nie zostały wyposażone
w środki ochrony. U mnie już na samym
początku pracodawca zadbał o dostępność
rękawiczek ochronnych, maseczek, płynów dezynfekujących. Zostały także zamontowane ochrony z płyt plexi w obrębie kas – to dało nam olbrzymi komfort
psychiczny podczas obsługi klientów.
Mamy do dyspozycji także przyłbice. I
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FORUM DIALOGU SPOŁECZNEGO

O patologiach
w transporcie
lotniczym
2 marca bieżącego roku w warszawskiej siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się pierwsze Forum Dialogu Społecznego, nowej inicjatywy,
której celem jest poruszanie w gronie partnerów społecznych kluczowych
zagadnień polityki społecznej i gospodarczej, jak też opracowanie rekomendacji dla władz krajowych i samorządowych. Forum zorganizowało
nasze pismo wraz ze Związkiem Zawodowym Związkowa Alternatywa,
a w najbliższych miesiącach odbędą się kolejne debaty.

Piotr Szumlewicz
ako inicjatorzy Forum mamy trzy
cele. Po pierwsze, chcemy odnowić
dialog społeczny w Polsce, który
znajduje się w radykalnym kryzysie,
by nie powiedzieć w agonii. Instytucjonalny dialog był w marnej kondycji już w 2013 r., gdy cała strona związkowa zawiesiła swój udział w Komisji
Trójstronnej. Po dwuletniej przerwie
partnerzy społeczni wrócili do stołu,
powołując Radę Dialogu Społecznego.
Niestety jednak szybko okazało się, że
RDS jest jeszcze bardziej fasadowym
ciałem niż Komisja Trójstronna. Rząd lekceważy głos związków zawodowych
i pracodawców, a najważniejsze ustawy
w ogóle nie trafiają do RDS. Dialog instytucjonalny jest więc dzisiaj całkowicie
martwy i trzeba go zbudować na nowo.
Celem Forum, ale też naszego magazynu, jest odnowienie dialogu społecznego – na poziomie zakładu pracy, branży
i państwa.
Po drugie, mamy do czynienia z radykalnym kryzysem mediów czy szerzej,
obiegu informacji. Media nie interesują
się rynkiem pracy, ekologią czy ubóstwem. Podczas Forów Dialogu Spo-
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łecznego chcemy przywrócić wagę kluczowym problemom społeczno-gospodarczym i zachęcać do merytorycznej dyskusji różnych partnerów społecznych. Zamierzamy wprowadzić do mediów nową
jakość, współpracować z mediami i zarazem je zmieniać. Naszym zadaniem jest
nagłaśnianie patologii i zadawanie trudnych pytań, po to, by wskazywać nadużycia władzy i poprawić jakość debaty
publicznej.
Po trzecie, chcemy być sprawczy, to
znaczy zależy nam, aby podczas obrad Forum precyzyjnie formułować problemy,
a następnie konsekwentnie lobbować
na rzecz ich rozwiązania. Jesteśmy przekonani, że trafne sformułowanie problemu jest połową jego rozwiązania.
Chcemy więc nagłaśniać ważne problemy rynku pracy i polityki społecznej,
a zarazem być platformą dobrze pojmowanego lobbingu, nacisku, by prawo stanowione było znacznie wyższej jakości niż
obecnie.
Nasze pierwsze Forum poświęciliśmy
przyszłości transportu lotniczego w Polsce, a zarazem nieprawidłowościom,
które od lat mają miejsce w strategicznych

przedsiębiorstwach branży lotniczej. Kluczowym problemem w tym sektorze
jest brak transparentności i logiki w podejmowaniu decyzji. Władza nie wyjaśnia, dlaczego podejmuje takie, a nie inne
decyzje. Przyjmuje rozwiązania o daleko
idących konsekwencjach, choćby odnośnie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, ale nie przedstawia argumentów na rzecz swojej polityki. Ani prezydent, ani premier, ani żaden z ministrów nie czują się zobowiązani do odpowiedzi na pytania dręczące obywateli i ekspertów.
Kilka dni przed naszą debatą w warszawskim Renaissance Warsaw Airport
Hotel wiceminister infrastruktury, Marcin Horała, prezes spółki Centralny Port
Komunikacyjny, Mikołaj Wild i prezes
Państwowych Portów Lotniczych, Mariusz Szpikowski opowiadali o planach
rozwoju lotnictwa w Polsce. Konferencja trwała około półtorej godziny, ale zabrakło w niej sesji zadawania pytań, bo
uczestnicy w ostatniej chwili uznali, że ich
sobie nie życzą. Naszym zdaniem otwarta dyskusja i prawo do wyrażania wątpliwości jest fundamentem wolnych me-

FORUM DIALOGU SPOŁECZNEGO

diów i fundamentem demokracji. Dlatego
podczas naszego Forum pytań było bardzo dużo i każdy uczestnik spotkania
mógł zabrać głos.
Pierwsza część naszego okrągłego stołu była poświęcona przyszłości polskiej
przestrzeni powietrznej, planom budowy
i rozbudowy lotnisk, tworzenia korytarzy powietrznych i połączeń kolejowych, inwestycji publicznych w infrastrukturę lotniczą. Dyskutowaliśmy
o tym, jakie są plany rządu dotyczące budynków wokół lotniska w Baranowie, jak
też na drodze połączeń kolejowych i samochodowych do Baranowa. Z dużym
niepokojem odnotowaliśmy, że przedstawiciele władzy coraz częściej krytykują
obowiązuje przepisy odnośnie odszkodowań dla obywateli posiadających nieruchomości na linii inwestycji rządowych.
Czy oznacza to, że rząd chce sobie dać
prawo do burzenia znajdujących się na
nich mieszkań, tudzież radykalnego pogorszenia ich jakości (przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu) bez odszkodowań dla lokatorów? Twórcy koncepcji CPK w Baranowie unikają odpowiedzi na pytanie, ilu mieszkańców zostanie
przesiedlonych w związku z inwestycją
Centralny Port Komunikacyjny, a także
jaka jest planowana cena wykupu działek od mieszkańców na terenie objętym
inwestycją.
Znaków zapytania jest znacznie więcej. Nie ma oficjalnej odpowiedzi na pytanie o koszty lotniska w Baranowie
i o to, kto ma je ponieść. W debacie publicznej przedstawiciele rządu wprost dają
do zrozumienia, że CPK wkrótce powstanie, a tymczasem wciąż nie ma oficjalnej informacji ani nawet planu, w jakim terminie Centralny Port Komunikacyjny ma zostać oddany do użytku. Nie
wiemy też, jaką przepustowość posiadałby CPK w Baranowie i czy będzie ona
większa od obecnej na Lotnisku Chopina w Warszawie. Niewiele wiadomo
również o zezwoleniach na budowę, zezwoleniach na zmianę zagospodarowania przestrzeni, o standardach bezpieczeństwa, o koordynacji między budową
lotniska i rozbudową kolei, która ma łączyć lotnisko z dużymi miastami. Rząd
nie przygotował też całościowych analiz,
które pokazywałyby, w jaki sposób CPK
wpłynie na rozwój lotnisk w Łodzi, Radomiu i Modlinie. Wreszcie nie wiadomo, jaki wpływ miałaby planowana inwestycja na środowisko naturalne regionu
objętego inwestycją oraz terenów sąsiednich.
Kolejne tygodnie potwierdziły nasze
wątpliwości. Już w czasie naszego Forum
spadała dynamika PKB i inwestycji w Pol-

Na Forum organizowanym przez Magazyn Fakty i Związkowa Alternatywę
wszyscy goście mogli zadawać pytania. Na konferencji Marcina Horały,
Mikołaja Wilda i Mariusza Szpikowskiego dziennikarzom odmówiono
prawa zadawania pytań. Mogli tylko wysłuchać propagandowego
przekazu powtarzanego od lat.
sce. Wkrótce potem wybuchła epidemia
koronawirusa, która każe zrewidować plany rządowe odnośnie transportu lotniczego. Mimo to wciąż słyszymy, że rząd
nie odstępuje od swoich planów odnośnie
budowy lotniska w Baranowie. Podczas
naszego Forum eksperci i partnerzy społeczni, w tym przedstawiciele władz Warszawy i mazowieckiego urzędu marszałkowskiego, wskazywali na braki w koncepcji CPK i utrzymywali, że znacznie lepszym rozwiązaniem byłaby rozbudowana
duoportu lotniska Chopina w Warszawie
i lotniska w Modlinie. Niestety wszystko
wskazuje na to, że rząd konsekwentnie
chce likwidować lotnisko w Modlinie
i ograniczać zasięg lotniska w Warszawie.
Ponadto lotnisko w Baranowie ma być
uzupełnione portem w Radomiu, którego budowa nie ma uzasadnienia ani społecznego, ani ekonomicznego.
Druga część naszego Forum dotyczyła jakości dialogu społecznego
w przedsiębiorstwach transportu lotniczego, w tym szczególnie kwestii przestrzegania praw pracowniczych. Licznie
zgromadzeni przedstawiciele związków
zawodowych z firm lotniczych wskazywali na patologie w branży. Chodziło
między innymi o zwolnienia dyscyplinarne, dyskryminację niewygodnych
dla zarządów związków zawodowych,
straszenie pozwami za prowadzenie akcji protestacyjnych czy zatrudnianie na
umowach cywilnoprawnych.
Liderzy związków zawodowych
w PLL LOT wskazywali na olbrzymią
skalę samozatrudnienia w firmie. Zgodnie z artykułem 22 Kodeksu pracy, gdy
jest określone miejsce pracy, czas pracy
i podległość służbowa, powinna istnieć

umowa etatowa. Tymczasem w PLL
LOT ponad połowa pracowników nie ma
etatów. Związkowcy z LOT-u zwrócili też
uwagę, że firma chciała przejąć niemieckiego Condora, gdzie nie ma umów
cywilnoprawnych i wszyscy pracują na
etatach. Przedstawiciele załóg podnosili też kwestię odpowiedzialności majątkowej pilotów pracujących w ramach pozaetatowych kontraktów.
Innym wątkiem poruszonym w dyskusji była kwestia procesów, które prezesi spółek lotniczych wytaczają związkowcom i krytycznym dziennikarzom.
Dotyczy to tak PLL LOT, jak i Państwowych Portów Lotniczych, gdzie w ostatnich latach radykalnie wzrosła skala
zwolnień dyscyplinarnych. Przedstawiciele wszystkich obecnych w panelu
związków zwracali również uwagę na lekceważenie strony pracowniczej przez
zarządy firm i obojętność władzy centralnej wobec patologii.
W Forum brali udział pracownicy
BUZZ (dawny Ryanair Sun) i Blue Panorama, którzy wskazywali, że w ich firmach również rozpowszechniły się umowy niestandardowe, niezgodne z polskim
prawem lotniczym i z przepisami Unii Europejskiej. Związkowcy zwracali uwagę,
że prywatni przewoźnicy, uzasadniając
stosowanie umów cywilnoprawnych do
zatrudniania załóg lotniczych, powołują się na praktyki stosowane przez przewoźnika narodowego, który jest w awangardzie łamania prawa pracy.
Do udziału w Forum zostali zaproszeni tak przedstawiciele rządu, jak
i władz CPK. Niestety nie znaleźli czasu,
by porozmawiać z partnerami społecznymi.
I
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Lotnicza alternatywa

Na Forum Dialogu Społecznego przygotowano bardzo ważne pod
względem ekonomicznym tematy związane z funkcjonowaniem lotnisk
użytku publicznego, jak również głównych inwestycji w tym obszarze
planowanych przez rząd PiS.

Andrzej Ilków
łówne hipotezy stawiane
przez organizatorów związane z tymi zagadnieniami to
przede wszystkim:
• Czy były podstawy do podjęcia decyzji o zakupie przez Przedsiębiorstwo
Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL) upadającego lotniska użytku publicznego
w Radomiu w celu kosztownej rozbudowy infrastruktury?
• Jaki wpływ na Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin ma decyzja PPL
o rozbudowie lotniska w Radomiu?
• Czy decyzja o budowie Centralnego
Portu Komunikacyjnego znajduje uzasadnienie?
Organizator postawił również tezy, które zostały całkowicie pominięte podczas
analiz przeprowadzanych przez decydentów przy tworzeniu polityki zabezpieczenia przepustowości lotnisk dla
wzrastającego ruchu lotniczego w Polsce:
• Lotnisko Modlin wraz z lotniskiem
Chopina tworzą tak zwane lotniska

G
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wspomagające, zwane inaczej duo-portem.
• Lotnisko Modlin przejmuje rolę Centralnego Portu Komunikacyjnego.
• Lotniska regionalne powinny być ważnymi elementami strategii zapewniającej
przepustowość dla obsługi ruchu lotniczego krajowego i międzynarodowego.
• Lotniska regionalne są ważnym elementem rozwoju ekonomicznego Polski.
Odnosząc się do faktu zakupu przez
PPL lotniska w Radomiu, należy zwrócić uwagę na wiele czynników, które powinny jednoznacznie wskazywać rządzącym, iż decyzja ta nie powinna mieć
miejsca. Trudno pojąć, że PPL, które posiada około 30% udziałów lotniska Modlin, decyduje się na zakup lotniska Radom i związane z nim kosztowne inwestycje. Z pewnością decyzja ta wywoła negatywne skutki dla lotniska w Modlinie,
a widząc jak traktuje tę spółkę PPL, można przyjąć, iż lotnisko to w krótkim czasie przestanie istnieć. Biorąc pod uwagę

fakt, iż jedyną drogą do sukcesu lotniska
w Radomiu jest upadek lotniska Modlin,
można stwierdzić, iż działania PPL są
ukierunkowane na szkodę Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin Sp. z o.o.
Dziś wiemy, że budowa lotniska
w Radomiu stała się projektem politycznym, który nie ma merytorycznego
uzasadnienia, biorąc pod uwagę możliwości rozwoju lotniska Modlin. Decyzja
ta funduje warszawiakom oraz dotychczasowym i przyszłym potencjalnym pasażerom modlińskiego lotniska dodatkową czterogodzinną podróż na trasie
Warszawa–Radom–Warszawa. Rzeczywiście, przytaczając wypowiedź jednego
z polityków, z Radomia jest bliżej do afrykańskich i azjatyckich państw, w których
wypoczywają Polacy. Patrząc na wielkość
ludności Warszawy i Radomia, można by
też powiedzieć, że to góra przychodzi do
Mahometa. Niech ten jeden fakt będzie
zobrazowaniem całego radomskiego
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przedsięwzięcia. Uwzględniając polityczne zaangażowanie radomskich członków PiS w sukces tego projektu, widać
też, z jaką pogardą traktuje się społeczeństwo stolicy Polski. Pogarda ta jest
tym bardziej widoczna, jeśli zwrócimy
uwagę na brak transparentności tego projektu. Można przypuszczać, że gdyby społeczność Warszawy była odpowiednio informowana, stałaby się przeciwnikiem
tych pomysłów. Dzisiaj wiemy, że prominentni politycy PiS, którzy dostali się
do europarlamentu i polskiego Sejmu,
mieli na swoich wyborczych sztandarach
politycznie inspirowany projekt radomskiego lotniska.
Centralny Port Komunikacyjny ma
stać się głównym portem lotniczym
w Polsce i pełnić rolę lotniska przesiadkowego dla rejonu Europy środkowej
i wschodniej. To następny liczony w dziesiątki miliardów projekt PiS bez rzetelnego uzasadnienia. Widzimy politycznie
umocowanych pseudofachowców, którzy
zapomnieli o zbudowaniu rzetelnej analizy, uzasadniającej budowę takiego giganta w Polsce. Rządzący przeszli bezpośrednio z pomysłu do realizacji bez
żadnych ekspertyz ani pogłębionej dyskusji.
Próby przedyskutowania postawionych hipotez ze stroną rządową niestety skończyła się, tradycyjnie już, niepowodzeniem, bo chociaż przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i CPK
byli zaproszeni na Forum Dialogu Społecznego, to nie zaszczycili nas swoją
obecnością. Z pewnością podejmiemy
dalsze próby uzyskania od nich odpowiedzi na nasze pytania, jak również odniesienie się do stawianych tez. Na razie jest cisza.
Spróbujmy jednak zbudować własną
wizję na podstawie postawionych tez. Wizję będącą alternatywą dla rządowych
propozycji, które niestety weszły już
w fazę realizacji. Strategia rządu streszcza się w haśle „jesteśmy wielcy i stać nas
na wielkie projekty”. Można jednak
mieć poważne wątpliwości, czy stać nas
na wydatkowanie wielkich sum na mało
przemyślane wizje. W latach 2010/2011
w Ministerstwie Infrastruktury powstawał projekt pod nazwą Koncepcja lotniska centralnego dla Polski – studium
analityczne. Po zakończeniu prac nad tym
projektem ministerstwo przeprowadziło
wiele spotkań, podczas których przedstawiono główne założenia związane
z wynikami prac. Miały one na celu uzyskanie od szeroko rozumianego świata
lotniczego odpowiedzi na pytanie, czy na
podstawie studium analitycznego powinniśmy przystąpić do budowy lotniska

centralnego. Nie wchodząc w szczegóły,
odpowiedź była negatywna. Ówczesny
wiceminister ogłosił tę wiadomość oficjalnie, a w Polsce zaczęła się złota era dla
lotnisk regionalnych związana z oddawaniem do użytku pięknych, dających
duże możliwości obsługi pasażerów i statków powietrznych terminali portów lotniczych. Ta złota era była związana
z pierwszą dla Polski pełną perspektywą
współfinansowania środków Unii Europejskiej na lata 2007-2013 oraz z potrzebami wynikającymi z organizacji
EURO 2012. W 2012 r. oddano również
do użytku lotnisko w Modlinie, a w latach późniejszych dołączyły do lotnisk regionalnych lotniska w Szymanach i Lublinie. Na tak zorganizowaną rzeczywistość sieci portów lotniczych w 2016 r.
wchodzi nowa koncepcja, nazwijmy ją,
LOT-owsko–PPL-owska. Dla „silnego”
przewoźnika narodowego ma powstać
wielkie lotnisko, na którym ten „silny”
przewoźnik będzie rozwijał swoje skrzydła. Czy przedstawił ktoś analizy podobne do tych z lat 2010/2011? Nie!
Przeszliśmy z idei do wykonania, a koncepcja ma obronić się sama.
Zgodnie z nową wizją lotnisko centralne dla Polski, później nazwane Centralnym Portem Komunikacyjnym, miało powstać w 6 lat. W momencie przejścia od idei do rzeczywistości okazało się,
że terminy te są nieosiągalne, zatem powstała idea rozbudowy lotniska w Radomiu, którego głównym celem miała
być obsługa linii lotniczych „wyrzuconych” z lotniska Chopina tak, aby nasz
narodowy przewoźnik mógł tam rozwijać swoją siatkę połączeń. Idea ta notabene słuszna, ale niestety ideolodzy nie
wzięli pod uwagę opinii przewoźników
lotniczych ani nie uwzględnili prawa europejskiego. Można zatem dodać do
wcześniej opisanej hipotezy dotyczącej radomskiego lotniska jeszcze kwestę zagrożeń związanych z postawą przewoźników lotniczych i braku notyfikacji
Komisji Europejskiej na administracyjny
podział ruchu. Te dwie sprawy wyznaczają rzeczywistość, którą można było
przewidzieć przed decyzją o rozbudowie
lotniska w Radomiu, a które sprawiają,
że realizacja założeń przyjętych dla rozbudowy radomskiego lotniska może się
okazać nierealna. Nie będzie podstaw na
„wyrzucenie” przewoźników nisko-kosztowych z lotniska Chopina, a zatem nie
będzie przepustowości dla rozwoju siatki połączń dla narodowego przewoźnika na tym lotnisku. Rząd będzie bronił
swojej koncepcji do końca, ale można
wątpić, czy przy tak wielkiej i ważnej inwestycji, odpowiedzi na dzisiaj stawiane

pytania nie powinny być znane znacznie
wcześniej.
W tym kontekście warto powrócić do
alternatywnego projektu względem budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Otóż koncepcja ta przewiduje kilka poniżej opisanych etapów:
• Rozbudowa infrastruktury lotniska
Warszawa-Modlin. Zarząd posiada już
wypracowaną koncepcję.
• Etapowe przenoszenie ruchu niskokosztowego i czarterowego z lotniska
Chopina na lotnisko w Modlinie. Przy tej
koncepcji można przyjąć, iż przewoźnicy zaakceptują to lotnisko jako swoje
bazy. Ten efekt można osiągnąć poprzez
odpowiednio prowadzone rozmowy
z przewoźnikami. Jeżeli byłyby z tym problemy, można skorzystać z prawa UE
o administracyjnym podziale ruchu.
W przypadku Modlina można przyjąć, iż
Polska uzyska notyfikację Komisji, gdyż
lotnisko to można zaliczyć do tak zwanej konurbacji Warszawy, co jest jednym
z wymagań UE.
• Po przeprowadzeniu działań opisanych
w punkcie 1 i 2 lotnisko Chopina uzyskuje dodatkową przepustowość dla rozbudowy siatki narodowego przewoźnika;
• Tworzony jest plan generalny dla duoportu lotnisk Chopina i Modlina, który
przewiduje rozbudowę infrastruktury
lotniska Chopina do maksymalnej możliwej przepustowości oraz etapowanie
rozbudowy lotniska Modlin w zależności od potrzeb dla zabezpieczenia wzrastającego ruchu lotniczego.
• Płynne przejęcie przez lotniska Modlin
funkcji Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Polski.
• Zsynchronizowany rozwój wszystkich
portów regionalnych w Polsce.
Przedstawione tezy tworzą koncepcję, która powinna być rozwijana równolegle do rządowego planu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ideolodzy
z tej możliwości jednak nie skorzystali.
Dzisiaj, kiedy rozwój lotnictwa cywilnego
z powodu pandemii koronawirusa będzie
poddawany poważnej weryfikacji, wydaje
się, iż taka alternatywna koncepcja powinna być już wykorzystywana.
Powyższe fakty mogą stać się podstawą do wstępnych rekomendacji dla sejmowej komisji infrastruktury, jak również
stałej podkomisji do spraw lotnictwa, aby
poddały one analizie wszystkie powyższe
hipotezy. W ten sposób łatwiej byłoby
o uczciwą ocenę dotychczasowych decyzji
ideologów rządowych, a zarazem można byłoby wypracować nowe rekomendacje dla inwestycji w zakresie infrastruktury lotniskowej dla Polski.
I
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Protest w sprawie CPK
i korytarzy kolejowych
Rząd nakreślił Strategiczne Studium Lokalizacyjne dotyczące inwestycji
kolei dużych prędkości oraz wyznaczenia korytarzy kolejowych i ogłosił, że
projekt jest na etapie tzw. konsultacji społecznych. Niestety na żadnym etapie jego powstawania nie mieliśmy wiedzy o jego opracowywaniu. Na żadnym
z etapów nie byliśmy też proszeni o włączenie się do prac lub o wyrażenie
opinii w jakiejkolwiek kwestii, która wiązałaby się z przebiegiem projektowanych linii przez teren naszych gmin Baranów, Teresin, Wiskitki.

Tadeusz Szymańczak
o zapoznaniu się z dokumentem
możemy stwierdzić jednoznacznie, że proponowany przebieg
korytarzy kolejowych wiąże się
z szeregiem negatywnych następstw dla
mieszkańców naszych gmin.
Gminy leżą w planowanej rezerwacji terenów pod CPK. Tutaj również
zwracaliśmy uwagę na negatywne skutki dla środowiska i mieszkańców, a także na sposób prowadzenia tzw. konsultacji społecznych, który jest w zasadzie
monologiem jednej strony. Ta sytuacja jest
dodatkowym elementem psucia stosunków między stroną społeczną a stroną
rządową. Spodziewamy się kolejnych
turbulencji na terenie naszych gmin,
gdy pojawi się siatka dróg, która zostanie nałożona na te dwie inwestycje.
Sposób projektowania tak poważnych inwestycji dobitnie pokazuje nieprzygotowanie do rzeczowej konsultacji
ze stroną społeczną. Dokumentacja prawna pod te inwestycje, takie jak specustawa o CPK, specustawa o liniach kolejowych, specustawa drogowa, dowodzi, że
mieszkańcy są pozbawiani swoich nieruchomości z rażącym naruszeniem praw
nabytych. Dlatego uznajemy, że działanie
takie jest niezgodne z Konstytucją, podstawowymi zasadami współżycia społecznego oraz obowiązującymi w Unii Europejskiej konwencjami, takimi jak:
• Konwencja z Aarhus (Konwencja o Dostępie do Informacji, Udziale Społeczeństwa w Podejmowaniu Decyzji oraz
Dostępie do Sprawiedliwości w Sprawach

P
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Dotyczących Środowiska, podpisana
25 czerwca 1998 w Aarhus, w Danii,
podczas IV Paneuropejskiej Konferencji
Ministrów Ochrony Środowiska. Konwencja weszła w życie 30 października
2001), Dz.U. 2003 nr 78 poz. 706,
• Europejska Konwencja Krajobrazowa,
sporządzona 20 października 2000 r. wielostronna umowa przyjęta w ramach
Rady Europy 20 października 2000 roku we Florencji, ratyfikowana przez
Polskę w roku 2004. Głównym celem
Konwencji jest promowanie działań na
rzecz krajobrazu, jego ochrona, zarządzanie i planowanie oraz organizowanie
europejskiej współpracy w tym zakresie.
Obecnie nie istnieje żaden system pomiaru hałasu lotniczego udostępniony
w czasie rzeczywistym społeczeństwu zamieszkującemu obszary w okolicach lotnisk w kraju. Uchybienie to oraz brak
spójnego programu ochrony przed hałasem lotniczym stanowią rażące naruszenie dyrektywy 2002/49/EC (Environmental Noise Directive END) Parlamentu Europejskiego i Rady Europy
z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się
do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.
Prowadzone działania zmierzające do
wysiedlenia przez spółkę Centralny Port
Komunikacyjny Sp. z o.o. lokalnej ludności za odgórnie narzucone kwoty i ustanowioną tzw. specustawę niezgodną
z prawem Unii Europejskiej są rażącą próbą odebrania lokalnej społeczności własności ziemi i nieruchomości.

FORUM DIALOGU SPOŁECZNEGO

Proces uchwalania ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym został wykonany z pominięciem konsultacji społecznych
w gminach, na które inwestycja będzie
oddziaływać, na przykład za sprawą ruchu lotniczego przemieszczających się na
niskich pułapach samolotów w drodze do
lądowania i startu z lotniska.
Wprowadzanie specustaw wyklucza niektóre akty prawne, takie jak
ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ale nie może łamać Konstytucji,
w tym art. 30, zgodnie z którym „przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw
człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona
jest obowiązkiem władz publicznych”,
oraz art. 32, który głosi, że „wszyscy są
wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne” oraz „nikt nie może być
dyskryminowany w życiu politycznym,
społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”.

Strona społeczna była i jest gotowa
do przeprowadzenia nowelizacji specustaw o CPK, kolei czy drogach w taki
sposób, aby pogodzić interes społeczny
z interesem państwa, jak ma to miejsce
w innych krajach UE. Posiadamy też alternatywne rozwiązania, które są o wiele mniej uciążliwe dla obywateli, bardziej
przyjazne dla środowiska i nie tak kosztowne jak obecny projekt.
Społeczność lokalna, w tym wiele samorządów, protestuje przeciw trybowi postępowania władzy, który odbywa się z naruszeniem zasad wzajemnej współpracy
pomiędzy stroną społeczną i stroną rządową. Ten projekt niesie wiele negatywnych skutków i zagrożeń dla ludności:
• pokazywane mapki z projektów korytarzy kolejowych w wielu miejscach urywają się i nie są powiązane z celem, do
którego mają zmierzać,
• wprowadzenie przez teren samorządów
korytarzy przynosi duże straty nie tylko
gminom, ale także mieszkańcom,
• wysiedlanie mieszkańców, których
nieruchomości znajdują się w pasie ko-

rytarza kolejowego, z naruszeniem prawa przy znacznie zaniżonych wartościach ich nieruchomości narusza ich godności i prawa konstytucyjne,
• olbrzymi hałas i pomniejszenie wartości nieruchomości bez żadnej rekompensaty,
• brak możliwości ściągania inwestorów
na tereny tych gmin bez możliwości
węzła kolejowego lub stacji kolejowej,
• podział gospodarstw i nieruchomości
z utrudnieniem, a w niektórych przypadkach brakiem dojazdu do tych nieruchomości bez możliwości rekompensaty,
• niechęć inwestorów w wykupywania
resztówek, które utraciły wartość i nie
mają nabywców. Z tego powodu strona
rządowa nie może obciążać kosztami
mieszkańców dotkniętych wysiedleniami.
Uwzględniając powyższe, wzywamy
rząd do wycofania się z działań, które są
skierowanie przeciw mieszkańcom, szkodliwe dla środowiska oraz zdrowia i życia naszej społeczności.
I
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Unia Europejska i samorząd Mazowsza
doposażają mazowieckie szpitale
Pod koniec kwietnia do Polski dotarło 14 ton wyposażenia medycznego
i środków ochrony. Dostawę z Chin zorganizował samorząd województwa
mazowieckiego. Dzięki transportowi do mazowieckich szpitali już
niebawem traﬁ kolejna partia maseczek, gogli czy rękawiczek.
Zakup był możliwy dzięki wsparciu unijnemu.
– Od kilku tygodni kupujemy
środki ochrony i sprzęt dla mazowieckich szpitali. Niestety, na krajowym rynku brakuje tego typu środków, a zapotrzebowanie jest ciągle bardzo duże, stąd nasza decyzja o sprowadzeniu dużego transportu. Pod
względem logistyki realizacja tego zamówienia była olbrzymim wyzwaniem, ale dzięki bardzo dobrej współpracy z LOT Cargo udało nam się
wszystko sprawnie zorganizować.
Dlatego serdecznie dziękuję za współpracę zarówno Ambasadorowi Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie,
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jak
i LOT Cargo – mówi marszałek
Adam Struzik.

Unia Europejska pomaga
To pierwsza z dwóch planowanych
dostaw. W ramach całego transportu na
Mazowsze dotrze: 3 mln maseczek
ochronnych (w tym ochrony indywidulanej KN95), 1 mln medycznych rękawiczek ochronnych, 30 tys. gogli, 30 tys.
przyłbic medycznych oraz 640 termometrów do zdalnego pomiaru temperatury ciała. Koszt zamówienia to ponad
16 mln zł. Zakupy są elementem realizowanego przez samorząd województwa

mazowieckiego projektu, w ramach RPO
WM 2014-2020. Wartość projektu do
150 mln zł.

Zamówienia trafiają do szpitali
Codziennie do mazowieckich szpitali trafia sprzęt specjalistyczny i środki
ochrony osobistej. W ramach projektu zakupionych zostało ponad 3650 sztuk
sprzętu specjalistycznego, w tym tomografy, aparaty RTG, respiratory, kardio-

monitory, łóżka do intensywnego
nadzoru, busy do przewozu osób zakażonych niewymagających opieki
medycznej, termometry bezdotykowe czy pulsoksymetry. Udało się
już także zakupić ponad 6,5 mln
sztuk środków ochrony osobistej,
w tym maseczki, gogle, przyłbice,
ochraniacze na buty, rękawiczki czy
płyny do dezynfekcji osób i sprzętu.
– Dzięki unijnemu wsparciu
i środkom z naszego budżetu do mazowieckich szpitali trafiają sprzęt ratujący życie oraz tak bardzo potrzebne środki ochrony osobistej
– maseczki, gogle, rękawiczki, kombinezony czy płyny do dezynfekcji.
Udało nam się też zakupić 8 tys. testów na obecność koronawirusa dla
pracowników służby zdrowia – dodaje członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.
Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja
pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest realizowany przez Samorząd
Województwa Mazowieckiego. Całkowita wartość
projektu wynosi 150 mln zł, z tego 124,9 mln zł pochodzi z funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2014-2020. Mazowsze jako pierwsze województwo
w kraju uruchomiło środki unijne na ten cel.

Nowe busy dla mazowieckich stacji pogotowia
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wany przy wsparciu unijnym, był tak niezbędny – podkreśla wicemarszałek Rafał
Rajkowski.
Pojazdy wyposażone są w osłonę
kierowcy oddzielającą przedział pasażerski oraz w łatwo zmywalną tapicerkę.
Wszystko po to, aby zapewnić maksimum
bezpieczeństwa zarówno kierowcy, jak
i pacjentom. Busy trafiły do stacji pogotowia ratunkowego w Warszawie, Płocku, Radomiu, Ostrołęce i Siedlcach. I

Fot. SP ZOZ WSPRiTS w Płocku

Zakupione dzięki wsparciu UE busy
będą służyły do transportu osób zakażonych, niewymagających wsparcia ratowników medycznych.
– Bardzo często ratownicy wyjeżdżają
do osób, które nie wymagają asysty medycznej, a tak naprawdę bezpiecznego
transportu do miejsca, gdzie mogą być
przebadane i objęte fachową opieką.
Tych wyjazdów jest z dnia na dzień coraz więcej. Dlatego ten zakup, zrealizo-
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Wsparcie
dla przedsiębiorców
Preferencyjne pożyczki oraz
odroczenie spłat – o takie wsparcie
będą mogli ubiegać się mazowieccy
przedsiębiorcy korzystający ze
środków unijnych oraz środków
zwróconych w ramach instrumentów
inżynierii ﬁnansowej.
– Przedsiębiorcy dotknięci skutkami
epidemii mogą liczyć na naszą pomoc. Nie
możemy pozwolić na ruinę naszej gospodarki. Kierujemy do przedsiębiorców pożyczki na bardzo korzystnych warunkach
i umożliwiamy odroczenie spłat w ramach
instrumentów zwrotnych – podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk.
80 mln zł samorząd województwa
przeznaczy na wsparcie przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii
COVID-19. Środki te znajdują się w dyspozycji Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach obowiązującej z województwem umowy o finansowaniu. Mali
i średni przedsiębiorcy będą mogli uzyskać pożyczkę na bardzo korzystnych warunkach. Pomoc zakłada m.in.
• możliwość finansowania do 100 proc.
na cele obrotowe;

• pożyczkę do 500 tys. zł;
• okres spłaty do 48 miesięcy;
• karencję spłaty do 12 miesięcy.
Informacje na temat uruchamianych
pożyczek będą dostępne na stronie internetowej BGK pozyczkiunijne.bgk.pl/
oferta-pozyczek-unijnych/mazo-wieckie/
oraz u poszczególnych pośredników finansowych.
Wsparcie obejmie także przedsiębiorców, którzy korzystają z funduszy pożyczkowych: Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.,
Fundacji na rzecz Polskiego Rolnictwa
oraz funduszu poręczeniowego: Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w ramach instrumentów
zwrotnych z perspektywy 2007–2013.
Szczegóły na mazovia.pl
I

Przedsiębiorco! Sprawdź,
o jaką pomoc możesz się
ubiegać!
Jeśli jesteś pracodawcą i odnotowałeś spadek obrotów gospodarczych w następstwie epidemii
koronawirusa, możesz ubiegać się
o doﬁnansowanie wynagrodzeń
pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wojewódzki Urząd Pracy
w Warszawie uruchomił specjalną
infolinię – tel. 22 578 45 80.
Szczegółowe informacje na stronie
wupwarszawa.praca.gov.pl

Warto wybrać lokalnych producentów żywności
W dobie koronawirusa w niełatwym położeniu znaleźli się
m.in. mazowieccy producenci
żywności lokalnej. Możemy im
pomóc. Wystarczy, że podczas naszych codziennych, również tych
internetowych, zakupów wybierzemy produkty regionalnych
wytwórców. Ich adresy znajdują
się na www.mazovia.pl.
– Pomagajmy naszym lokalnym mazowieckim producentom
żywności. Mazowieckie produkty
słyną z wysokiej jakości i smaku.
Robiąc zakupy, wybierajmy producentów z Mazowsza. W naszym
regionie mamy wielu wspaniałych wytwórców, i tych małych,
i większych, dlatego wspierajmy

ich w tym trudnym czasie – apeluje Janina Ewa Orzełowska
członek zarządu województwa
mazowieckiego.
Pomagajmy naszym lokalnym producentom i szczególnie
teraz doceńmy ich pracę. Wytwórcy z Mazowsza są dostępni
online! Teraz można zamówić
swoje ulubione wędliny, sery,
pieczywo, przetwory, miody czy
soki i nalewki przez Internet
– z dostawą lub odbiorem osobistym. Swoje produkty oferują
m.in. producenci zrzeszeni w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze. To nie tylko bogaty wybór, ale też gwarancja doskonałej jakości i smaku.
I
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Specyfika
platformowego
kapitalizmu
Kapitalizm, jak wiemy od Karola Marksa, to najbardziej dynamiczny i zmienny system produkcji
w dziejach. Warto zapoznać się z jego najnowszą odmianą, znaną jako kapitalizm platformowy.

Sławomir Czapnik
ak zauważa Nick Smicek w książce „Platform Capitalism”, jedną
z cech kapitalizmu jest jego zdolność
do przepoczwarzania się, restrukturyzacji w okresie, kiedy dosięga go kryzys. Oznacza to wdrażanie nowych technologii, nowych form organizacyjnych,
nowych sposobów wyzysku, nowych
rodzajów zatrudnienia i nowych rynków.
Wszystko to jest, co nie ulega wątpliwości, podporządkowane reżimowi prywatnej akumulacji kapitału. Nie inaczej
rzecz się miała z kryzysem 2008 r., którego przezwyciężeniem ma stać się „nowa
ekonomia”, „ekonomia dzielenia się”,
„ekonomia dóbr niematerialnych”, „ekonomia aplikacji”, „ekonomia uwagi”,
„czwarta rewolucja przemysłowa” (określenie ekspertów z McKinseya), internet
rzeczy itd.
Różnej maści specjaliści starają się
przekonać nas, że żyjemy w gospodarce
opartej na wiedzy – kognitywnej, informacyjnej czy niematerialnej. Nie bardzo
jednak wiadomo, co to znaczy. Warto zatem przyjrzeć się temu bliżej, najpierw
jednak kreśląc odpowiednio szerszy kontekst.

J

Ideologia postępu
technicznego
Jak zauważa Jürgen Habermas w eseju „Technika i nauka jako «ideologia»”,
quasi-autonomiczny postęp nauki i techniki ukazuje się jako zmienna niezależna,
od której faktycznie uzależniona jest
najważniejsza zmienna systemu, czyli
wzrost gospodarczy. Z tego punktu wi-
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dzenia wszechstronny rozwój systemu
społecznego wydaje się podporządkowany logice postępu naukowo-technicznego. Podkreśla on, że „wewnętrzna
prawidłowość tego postępu zdaje się
wytwarzać obiektywne konieczności,
którym musi się podporządkować posłuszna funkcjonalnym potrzebom polityka”.
Świadomość technokratyczna, czytamy w książce Joanny Kurczewskiej
„Technokraci i ich świat społeczny”, z jednej strony ma charakter mniej ideologiczny niż wszystkie poprzednie ideologie, nie ma bowiem cech nieprzezroczystego parawanu dającego jedynie iluzję
urzeczywistnienia interesów. Z drugiej
strony dominująca obecnie szklana, niewidoczna ideologia, która fetyszyzuje naukę, ma szerszy zasięg i większą siłę urzekania niż dawne ideologie. Nie tylko
usprawiedliwia cząstkowy interes panowania określonej klasy społecznej i tłumi cząstkową potrzebę emancypacji innej określonej klasy, ale – jak podkreśla
Habermas – wręcz godzi w emancypacyjny interes gatunku jako takiego.
Co bardziej gorliwych technokratów,
pisze Kurczewska, wyróżniają poglądy bliskie strukturze zeświecczonego mesjanizmu: przeświadczenie o przynależności
do grupy wybranych, postrzeganie siebie
jako kapłana jedynie prawdziwego bóstwa. Mesjanizm ten przybiera dwojaką
postać: naturalistyczną i historiozoficzną. Pierwszy buduje status technokraty
jako jedynego, najlepszego pośrednika
między społeczeństwem a przyrodą.

Drugi przejawia się w ich autokreacji na
awangardę przyszłości i wszelkiego,
w tym społecznego, postępu.

Nowa żyła złota: dane
Smicek trafnie zauważa, że zaawansowany kapitalizm naszej doby skupia się
na szczególnym surowcu, a mianowicie
danych. Przy czym odróżnić należy dane
(informację o tym, że coś się wydarzyło)
od wiedzy (informacji o tym, dlaczego coś
się wydarzyło). Poszczególne dane mogą
zawierać wiedzę, lecz nie jest to konieczne. Gwoli ścisłości, dane muszą
być odnotowane, zgromadzone na jakimś
materialnym nośniku, co umożliwi ich
przyszłe przetwarzanie. Z tego względu
błędem jest traktowanie danych jako czegoś niematerialnego, jako pewnych symboli – wystarczy wspomnieć, że jak się
dziś szacuje, ogółem internet jest odpowiedzialny za około 10% globalnego zużycia energii elektrycznej – tak szacuje
szwedzki Królewski Instytut Technologii
(KTH).
Nie jest słuszne traktowanie danych,
ich gromadzenia i analizy jako czegoś bezproblemowego i zautomatyzowanego.
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Wszelkie dane, aby mogły być przydatne, muszą być wyczyszczone i zorganizowane, sformatowane. Smicek porównuje dane do ropy, one także bowiem
muszą być wyekstrahowane, rafinowane
i używane na wiele różnych sposobów.
Przełomem w tej materii była cyfrowa komunikacja, która uczyniła niezwykle łatwym i prostym gromadzenie wszelkiej
maści śladów użytkowników. Pojawiły się
nowe produkty, które mogą być sprzedawane jednostkom i korporacjom
– przykładem może być Google Maps.
Historycznym novum jest to, że dane stały się centralne dla nowoczesnych modeli
biznesowych, awansując na tę pozycję
z peryferii. Dane okazują się kluczowe we
wszelkich aspektach funkcjonowania zaawansowanego kapitalizmu: określone algorytmy dają przewagę konkurencyjną,
umożliwiają outsourcing i koordynację
siły roboczej w firmie, umożliwiają optymalizację i elastyczność procesów produkcji, umożliwiają awans towarów z kategorii mało zyskownych do kategorii generujących wysoki zwrot z kapitału.
Tradycyjny, fordowski kapitalizm
nie był szczególnie zainteresowany da-

nymi. W fabryce wytwarzano towar,
sprzedawano go i w niewielkiej mierze interesowano się jego losami (przynajmniej
dopóki konsument mniej lub bardziej regularnie nabywał towar). Nowe czasy wymagały – powtórzmy za Smickiem – nowego modelu biznesowego, a mianowicie platformy. Platformy w sposób efektywny monopolizowały, ekstrahowały,
analizowały ogromne zasoby danych. Co
ciekawe, ten model przyswoiły sobie nie
tylko korporacje technologiczne (Google,
Facebook, Amazon), dynamiczne startupy (Uber, Airbnb), ale i tradycyjne
koncerny (John Deere, Monsanto).

Życie w cieniu platform
Pierwszymi platformami, które – skądinąd nader skutecznie – próbowały dostosować się do gospodarki epoki cyfrowej, były platformy reklamowe. Obecnie, pośród najsłynniejszych z nich należy
wymienić Google (firma matka tej kompanii, czyli Alphabet, jak szacował
w 2019 r. magazyn „Forbes”, czerpie ponad 83% całkowitych dochodów z reklam) i serwis społecznościowy Facebook,
który jest jeszcze bardziej uzależniony od

reklam, stanowiących nawet ponad 98%
jego całkowitych wpływów. Należy
pamiętać, że wbrew cheerleaderom
Web 2.0, wieszczącym odrodzenie demokracji dzięki zaangażowaniu użytkowników w tworzenie treści, user-generated content może być postrzegany
jako nieopłacana praca, dzięki której platformy czerpią liczone w dziesiątkach miliardów dolarów rocznie dochody. Inna
rzecz, że w kapitalizmie praktycznie
wszelkie interakcje społeczne są poniekąd
nieopłacaną pracą. Przypomnijmy tylko,
że internetowe platformy reklamowe
przejęły dużą część wpływów z reklam,
które trafiały do tradycyjnych mediów,
zwłaszcza prasy.
Kolejne ważne miejsce w kapitalizmie
platformowym odgrywają platformy
operujące w chmurze (cloud). Często takie platformy rodzą się z wewnętrznych
potrzeb gigantów, jak było to w przypadku sieci logistycznej Amazon – Amazon Web Services (AWS). Szybko okazało
się, że chmura AWS ma wolne moce przerobowe, które – za odpowiednią opłatą
– można zaoferować na rynku. Z perspektywy nabywców ma to ogromne znaczenie, nie muszą oni bowiem inwestować we własny osprzęt (hardware),
oprogramowanie (software), a nawet
aplikacje. Wszystko to mogą wynająć. Google czy Microsoft poszły śladami Amazona. Chmury, mówiąc ogólnie, służą
outsourcingowi IT.
Znacznie mniej widoczne, co nie znaczy, że mniej ważne, są platformy przemysłowe. Ogólna idea, zauważa Smicek,
jest prosta i może być ujęta w haśle „internetu przemysłowego”. Dziś, dzięki sensorom i czipom komputerowym, dąży się
do tego, aby za pośrednictwem internetu koordynować cały proces produkcyjny. Ideałem jest, aby każdy komponent
mógł się komunikować z maszynami produkcyjnymi i innymi komponentami
– bez udziału człowieka.

Zakończenie
Podsumowując, można orzec, że
kapitalizm platformowy jest ostatnim
wcieleniem płynnego (Zygmunt Bauman) czy też elastycznego (Richard
Sennett) kapitalizmu, w którym kluczowe miejsce ma utowarowienie każdej chwili naszego życia. To epoka mikrotargetowania, traktowania jednostki wyłącznie jako nabywcy dóbr i usług.
Kapitalizm platformowy to wyzysk siły
roboczej (zwłaszcza w Trzecim Świecie)
i wyzysk konsumentów (wszędzie).
Warto o tym pamiętać, kiedy zamawia
się przejazd Uberem czy przegląda posty na Facebooku.
I
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Rynek pracy pracownika?
W korpoświatku od kilku lat mawia się, że teraz
rządzą pracownicy. To oni mogą przebierać
w ofertach, wybrzydzać, porzucać pracodawców,
którzy irytują. Serio? Jest aż tak cudownie?!

Marek Krak
iewątpliwie, mniej więcej
pięć lat temu w Polsce dokonał się przełom. Po raz
pierwszy nie tylko w dużych
miastach, i nie tylko na chwilę, pojawia
się sporo ofert pracy. I nie jest to tylko
chałupnicze skręcanie długopisów na
akord, które zajmowało czołową pozycję w ogłoszeniach o pracę jeszcze
10–20 lat temu.
Dobra koniunktura gospodarcza połączona z masowymi odejściami na emeryturę pokolenia powojennego wyżu
demograficznego wszędzie w Europie
przewietrzyła rynek pracy i dała nadzieję. W Polsce poprawie sprzyjał także fakt
wcześniejszego przeniesienia się sporej
części młodego pokolenia na Zachód, za
chlebem. Stąd m.in. głód pracowników
zaspokajany doraźnie ekonomicznymi
uchodźcami z pogrążonej w chaosie
Ukrainy i zabiedzonego Półwyspu Indyjskiego (Bangladesz, Nepal).
Ale uwaga! Poprawa na rynku pracy
w Polsce jest względna i bardzo geograficznie nierówna. W drugiej połowie ze-
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szłego roku jeszcze w 76 powiatach
było bezrobocie przekraczające 10%.
A od tamtego czasu sytuacja na rynku
pracy już się nie poprawia!
Spora część polskiej prowincji to
miejsca, w których w zasadzie nie ma inwestycji. Miejsca pracy są przy rozkładaniu towarów w dyskontach spożywczych i w budowlance. Kto nie ma siły,
aby nosić ciężary, ten z trudem dla siebie
coś znajdzie. A znajdzie, gdy ma prawo
jazdy i samochód. Bo spora część Polski
jest od lat pozbawiona transportu publicznego.
Ale to nie są w zasadzie troski i problemy, które dotyczą ludzi z korpoświatka, istniejącego w kilkunastu większych ośrodkach, z Warszawą na czele.
Ale czy pracownicze Eldorado w wielkich
miastach jest rzeczywiście samym złotem?
Z wielu powodów nie jest. Warto
przypomnieć, że poprawa nastąpiła, gdy
rynek pracy był na dnie – kilkunastoprocentowe (a chwilami nawet 20-procentowe) bezrobocie ciągnęło się w Polsce z krótkimi przerwami przez ponad

20 lat! Tego rodzaju kryzys społeczny (bo
to był kryzys!) to rzecz nieczęsta w nowoczesnym świecie, w czasach pokoju.
Kryzys próbowano leczyć uśmieciowieniem rynku pracy. Pod tym względem
nadal w Polsce jest prawie najgorzej w Europie.
Niektóre korporacje przeciągają tymczasowe zatrudnienie nawet do ustawowych trzech lat (celowała w tym do niedawna np. Teleperformance Polska),
a skutek był taki, że tylko niewielki odsetek pracowników „dożywał” normalnego kontraktu o pracę u tego pracodawcy. W branży medialnej, gdzie śmieciowe zatrudnienie jest normą, nadal udaje się, że pracownik wypełniający zwykłe
etatowe obowiązki wykonuje jakieś
„dzieło” albo pracuje na „zlecenie”. Ale
to nie koniec. Złe nawyki HR-ów i żenujące praktyki pracodawców, gdy większość Polski miała problemy ze znalezieniem nie tylko dobrej, ale jakiejkolwiek
pracy, trwają nadal. Trwają, bo mogą. Bo
nikt, kto mógłby na nie wpłynąć, np. prawodawca, Komisja Trójstronna, związki
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zawodowe, nie jest zainteresowany wymuszeniem zmiany.
Przykład jeden z wielu. Widać go przy
przeglądaniu ofert o pracę. Korpojaśniepaństwo nie ma zwykle ochoty podać
jakiekolwiek informacji o proponowanych zarobkach w danej ofercie pracy.
Zwykle – żadnych widełek. Nic. Zaledwie jakieś 20% ofert ma taką informację.
Wiem, że od tej powszechnej praktyki są wyjątki. Np. w świecie ofert dla programistów jest znacznie łatwiej o taką informację. ale wyjątek nie czyni reguły.
Brak widełek daje oczywiście przewagę pracodawcy w rozmowie z pracownikiem. HR-y dobrze wiedzą, ile
mogą maksymalnie zaoferować, ale przecież zawsze czekają na frajera, który na
rytualne, choć głupie pytanie „Ile pani
chciałaby zarabiać?” (wiadomo, że każdy chce zarabiać jak najwięcej) udzieli odpowiedzi niższej niż pozostali. I być
może to on właśnie dostanie pracę.
Kwestia niepodawania widełek płacowych jest i uciążliwa, i poniżająca. Traci się czas na staranie się o prace, o któ-

re nigdy nie ubiegalibyśmy się, gdy było
wiadomo, o jaką kwotę chodzi. A przecież to zjawisko nie jest jednostkowe – dotyczy setek tysięcy ofert i milionów
osób, które starają się o zmianę zatrudnienia każdego roku. To jest zwyczajnie
poniżające. Bo czy nie jest arogancją informowanie kandydatów, że w danej firmie są np. „owocowe środy” (zwykle rozdaje się wówczas tanie jabłka) i „warzywne piątki” oraz ile metrów dzieli biuro od magicznej stacji metra „Rondo Daszyńskiego”, ale nie podaje się najważniejszego – za ile właściwie korporacja
chce cię zatrudnić?
A wystarczyłoby zwyczajnie ustawowo zakazać publikowania ofert pracy bez podawania kwoty/widełek zarobku. Ludziom byłoby lżej, i marnotrawstwo czasu byłoby mniejsze. Tyle że
to godzi w interesy korporacji, więc się
takiej zmiany szybko nie doczekamy.
Inny przykład arogancji HR-ów to
przymuszanie – obok oczywistego wymogu dostarczenia CV – do wypełniania
specjalnego, firmowego formularza onli-

ne dla kandydatów. Zwykle polega to na
tym, że informacje o sobie pracowicie
i z benedyktyńską cierpliwością przenosi
się po kawałku metodą kopiuj/wklej do rzeczonego formularza. Zajmuje to na ogół
kilkadziesiąt minut. Jest to klasyczna „robota głupiego”, ponieważ HR danej korporacji wszystkie te informacje ma już
w twoim CV, które dostarczasz razem z formularzem. A jeśli jakimś cudem ich nie ma,
to można przecież kandydata dopytać.
Masowe wymuszanie na kandydatach
darmowego wykonywania takiej idiotycznej czynności dowodzi, że mentalność
rodem z naborów/targów pracowników-niewolników sprzed 10–20 lat nadal
ma się dobrze, a przekonanie, że teraz
pracownik/kandydat na pracownika „rządzi”, to bajka dla frajerów.
Oczywiście, o pracę jest łatwiej,
a barbarzyństwa jest mniej niż kilka lat
temu, ale trudno to nazwać „rajem
pracowników”, jak chcą dziennikarze internetowych newsów ekonomicznych.
Zwykle sami pracujący za grosze i „na
śmieciu”…
I
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Idzie nowa Wiosna Ludów.
Walka o suwerenność cyfrową
Z kwiatami w rękach witaliśmy nadejście technologii ze światowego centrum.
Fortuny pionierów handlu online i swoboda ekspresji były oszałamiające.
W 2020 r. stoimy jednak przed rzeczywistością, w której sieć stała się fabryką,
korporacje wykorzystują algorytmy do inżynierii społecznej, a instytucje publiczne nie radzą sobie z niematerialnym zagrożeniem. Prawdziwie rewolucyjne jest zatem pytanie o suwerenność narodów-obywateli-użytkowników.

Jan J. Zygmuntowski
zy porównanie do Wiosny Ludów jest na wyrost? Przeciwnie, dobrze oddaje nie tylko
masowy protest w całej Europie przeciwko wszechobecnemu nadzorowi i ekstrakcji platform cyfrowych, ale
i oś tego sporu. Użytkownicy tych platform, zarazem obywatele różnych państw
i osoby reprezentujące różne narody, znajdują się znowu w sytuacji słabej podmiotowości i coraz silniej zabetonowanego układu. W tym sensie jest to walka o samostanowienie, o odzyskanie
głosu, siły i możliwości decyzyjnej – tym
razem w sieci.

C
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Lud uzyskuje suwerenność
Oryginalna koncepcja suwerenności
sięgała Cesarstwa Rzymskiego, a następnie średniowiecznych monarchów,
którzy pełnili władzę jako suwereni.
Jean Bodin w „Sześciu księgach o Rzeczypospolitej” z 1576 r. głosił wprost, że
władza suwerena pochodzi od boga i dlatego stoi ponad prawami ludzkimi. Zasada suwerenności była zatem skierowana
wyłącznie do feudalnych władców księstewek i monarchów, nie do zwyczajnych
obywateli; miało im to dawać prawo do
pełnego rządzenia swoim dominium,
a nie pozwalać masom na wyrażanie swo-

ich potrzeb. Częściowo dzielili się swoją władzą – w akcie łaski, nie z racji na
prawa naturalne – z podporządkowanymi
wasalami.
Te zasady zostały doprecyzowane
najpierw w wyniku pokoju westfalskiego w XVII wieku, a następnie przez
akt końcowy Kongresu Wiedeńskiego
w XIX wieku. W dużej mierze wydarzyło
się to jako reakcja europejskich rodzin
królewskich oraz elit na radykalnie
emancypacyjną ideologię rewolucji francuskiej oraz narodziny myślenia i przynależności w kategoriach narodowych.
Dzięki tak koncesjonowanemu pojęciu
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państwowości oraz zasadom boskiej legitymizacji i restauracji władzy możliwe
było utrzymanie status quo.
Ale wybuch wojen domowych, sporów i rewolucyjnych zrywów w 1848 r.,
nazywany często Wiosną Ludów, oznaczał radykalne przeformułowanie suwerenności. Od tej pory to wspólnota
narodowa, złączona terytorium, ale
i kulturą oraz więzami społeczno-ekonomicznymi, miała być podmiotem suwerenności, często wbrew woli imperialnych monarchów. Wygrała wobec
tego powszechna suwerenność JeanaJacquesa Rousseau, której ucieleśnieniem
była umowa społeczna nadająca prawa
i władzę. XX wiek przyniósł wreszcie suwerenność dawnym koloniom i narodom zależnym od imperiów zimnej
wojny.

Długie macki platform
Jednak gospodarka cyfrowa przyniosła nie tylko nowoczesny rozwój, ale
i niepostrzeżenie umożliwiła kolonizację zupełnie nowego rodzaju. Wytwarzane daleko od granic naszego kraju
platformy to nie tylko zwyczajne firmy
dostarczające produkty na rynek, ale
nowi mediatorzy rzeczywistości. Rynek dóbr postrzegamy przez pryzmat
wyszukiwania w Allegro, Amazonie
i eBayu, a życie społeczne toczy się na
Facebooku, Instagramie czy Linkedinie.
Politycy i państwa prowadzą oficjalną
dyplomację na Twitterze, są tam też
obecni celebryci z różnych segmentów
kultury i sportu.
Platformy nie są jednak neutralne.
Jak ryby nieczujące wody, w której pływają, tak my przez długi czas nie zauważyliśmy ogromnej władzy, jaką mają
nad nami cyfrowi giganci. „Kod jest prawem” ostrzegał proroczo Lawrence Lessig, prawnik, działacz otwartego dostępu i twórca Creative Commons. Architektura platformy kształtuje rzeczywistość silniej niż regulacje prawne – jest
nie do uniknięcia, wyznacza horyzont,
który widzimy, nakłania bodźcami do
konkretnego zachowania. Co gorsza, jak
uzasadnia choćby zespół Center for
Humane Technology, platformy są projektowane z myślą o zysku, a więc maksymalnej ekstrakcji danych i wartości
z użytkowników w trybach tej istnej fabryki sieci. Algorytmiczny nadzór wykorzystuje ludzkie słabości i wiedzę o nas
przeciwko nam.
Suwerenność stanęła wobec tego
pod znakiem zapytania. Państwa okazują się słabe w starciu z niematerialną, globalną platformą. Egzekwowanie prawa,
np. walka z mową nienawiści czy ściga-

nie masowych kampanii dezinformacyjnych dzieje się obok, jeśli nie wbrew platformom. W swojej książce „Mindfuck”
Christopher Wylie, sygnalista afery Cambridge Analytica, wprost przytacza, jak
korzystając z opieszałości brytyjskiego
sądu, Facebook wysłał wynajętą firmę,
aby wyczyściła dowody w biurze niesławnej agencji – działanie przypominające raczej misję obcego wywiadu niż
przyjaznej spółki „łączącej ludzi”.
Nie ma dziś regulatora ani instytucji
demokratycznej, która weryfikuje działalność platform i wstrzymuje je, gdy łamią prawa człowieka. Platforma GitHub dla programistów, dziś w kieszeni
Microsoftu, bez zawahania wykonała rozkaz Trumpa o sankcjach na Iran przez
usunięcie kont irańskich użytkowników,
wraz z zawartością np. autorskiego kodu,
bez poszanowania praw użytkowników.
Profilowane reklamy są kierowane
wprost do miliardów ludzi na całej planecie, co w połączeniu z algorytmami selekcjonującymi treść dla większego zaangażowania tworzy interaktywną symulację rzeczywistości. Dla wielu ten matrix zakupowo-polityczny jest bardziej niż
realny.

Bezradność narodowa
Podobnie zresztą wygląda suwerenność, gdy mowa o normalnych podatkach, bo schematy unikania, takie jak
„podwójna irlandzka kanapka” (z opcją
rozszerzenia o Holandię), są regularnie
stosowane przez wirtualnych globalnych graczy. Przykładowo, Facebook
księguje w Polsce ok. 30 mln zł przychodów, przy czym dane agencji zajmujących się marketingiem online wskazują, że wydatki na platformy Facebooka
zbliżają się raczej do 500 mln zł. Stosowanie cen transferowych do wyprowadzenia środków do rajów podatkowych
to jedno, drugie zaś – unikanie odpowiedzialności przez przerzucanie obowiązków VAT-owskich na często nieświadomego klienta i użytkownika. Problem nie dotyczy zresztą tylko amerykańskich platform, bo chiński AliExpress podobnie ignoruje wszystkie podatki, cła i kontrole jakości, zalewając Europę produktami.
Próby uregulowania platform stały się
przedmiotem rywalizacji geopolitycznej, szczególnie w sytuacji, gdy europejski rynek jest w potrzasku między amerykańskimi dominującymi dziś firmami
a chińskimi konkurentami. W przypadku Polski były to słynne już pisma ambasadorki USA Georgette Mosbacher
wprost szantażujące rząd czy deklaracje
wiceprezydenta USA Mike’a Pence’a,

który jak prawdziwy lider imperium
oznajmił, że Polska nie wprowadzi podatku cyfrowego. Suwerenność cyfrowa
nie jest więc wyimaginowanym pomysłem, ale polem walki między amerykańskim kolonizatorem a polskimi poddanymi. Szantaże są też kierowane do
Francji czy Czech, krajów mających ambicje „wstać z kolan” naprawdę, a nie tylko w sferze retoryki.
Pojedyncze kary nakładane przez
urzędy antymonopolowe i komisarz
Margrethe Vestager są zwiastunem, że nie
jesteśmy całkowicie bezsilni. Jednocześnie
narasta przekonanie, że sukces osiągniemy naprawdę razem, solidarni
– w Europie.

Europejska Wiosna
Wygląda więc na to, że krajowi regulatorzy w panice czekają na decyzje
unijne, z kolei w Komisji działają świetnie dofinansowani lobbyści cyfrowych gigantów. Decyzje podatkowe zostały już
odsunięte na OECD, organizację współsterowaną przez Stany Zjednoczone,
zaś spór o DSA (Kodeks Usług Cyfrowych) czeka na więcej niż pozorowane
ruchy. W starciu z taką armią unijni biurokraci proponują kolejne whitepapery
o treści miałkiej jak nieuniknione życzenia imieninowe. W tym czasie gniew
ulicy rośnie – świadomość skali problemu dociera powoli do każdego, kto korzysta z internetu, czyli właściwie do
wszystkich obywateli i obywatelek
Europy.
Czy suwerenność cyfrowa zostanie
odzyskana przez sprawnych regulatorów
krajowych, czerpiących siłę polityczną
z masowego poparcia społecznego we
Francji, Czechach, Grecji, Danii, Polsce?
A może klucz leży w przekroczeniu podziałów krajowych i mobilizacji całej Europy? Byłoby ironicznym spełnieniem wizji „łączenia ludzi”, gdyby właśnie opór
przed kapitalizmem platform zjednoczył nowego, europejskiego suwerena.
Świat podzielony na wielkie bloki gospodarcze nie będzie miał litości dla
mniejszych krajów, szczególnie bez znaczących przewag konkurencyjnych.
Pierwszym krokiem do odzyskania
suwerenności cyfrowej jest zrozumienie,
że suwerenność to podmiotowość. To
głos, możliwość wyboru, to sprzeciw mający znaczenie. Jeżeli jadąc do pracy metrem, skrolujesz media społecznościowe,
jeśli kupujesz i sprzedajesz stare graty online, jeśli rezerwujesz apartament na
wakacje przez platformę – użytkowniku
i użytkowniczko, to w twoich rękach
musi być suwerenność cyfrowa i cyfrowe prawa człowieka.
I

MAJ 2020 59

ELASTYCZNOŚĆ NA GRANICY PRAWA

60 MAJ 2020

ELASTYCZNOŚĆ NA GRANICY PRAWA

Na łasce
platformy

Dzięki platformom
Uber Eats, Wolt i im
podobnym zamówienie
jedzenia do domu czy
biura stało się szybkie, tanie, wygodne
i możliwe również
z restauracji bez własnego dowozu. Zamawiający mogą więc być
zadowoleni. Niestety
często ta wygoda oraz
niska cena mają swój
koszt, i to wysoki,
po stronie pracujących za pośrednictwem platform
kurierek i kurierów.

Anna Małyszko
opularność usługi dowozu potraw zamawianych przez platformy rośnie. Branża dostarczania potraw przez kurierów świadczących pracę za pośrednictwem platform
szybko się rozwija i na rynku wciąż pojawiają się nowi gracze, jak choćby hiszpański start-up Glovo, który wszedł do
Polski w połowie 2019 r. i poza dowozem jedzenia oferuje szereg innych usług,
jak zakupy w supermarkecie czy aptece,
drobne sprawunki, kupno prezentu,
a także usługę pod nazwą „Cokolwiek”.
Prostota i cenowa przystępność tych
usług sprawiły, że kurierzy z kwadratowymi, termicznymi plecakami na rowe-
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rach i skuterach wrośli już na stałe w krajobraz wielkich miast. Szybko stali się też
symbolem gwałtownych przemian na
rynku pracy, związanych z rozwojem
technologii i wynikających z nich zagrożeń dla świata pracy. Na przykładzie
platform internetowych pozwalających na
zamawianie jedzenia widać, jak dzięki nowym atypowym formom zatrudnienia
wykorzystuje się luki w prawie, nienadążającym za zmieniającą się rzeczywistością społeczną, na niekorzyść osób
świadczących pracę, na które przerzuca
się całe ryzyko i odpowiedzialność.
Platformy na swoich stronach zachęcają do podjęcia z nimi współpracy,
podkreślając elastyczność i autonomię,
które gwarantuje taka forma zarobkowania. Na stronie rekrutacyjnej firmy
Wolt widnieje hasło: „Dla wszystkich,
którzy cenią wolność i elastyczność”. Firma obiecuje, że osoba pracująca jako kurier, czyli tzw. partner, będzie swoim własnym szefem, bo sama może decydować,
kiedy i w jakim trybie będzie rozwoziła
jedzenie. Będzie też kontrolowała swoje zarobki, co sprowadza się do tego, że
jeśli będzie jeździła więcej i na dłuższych
trasach, to więcej zarobi, a przy tym całość napiwku idzie zawsze na jej konto.
Poza tym samodzielnie zdecyduje, jakim
pojazdem będzie dostarczała dania – do
wyboru ma rower, skuter lub samochód, o ile te dwa ostatnie mają aktualne ubezpieczenie, a ona posiada ważne
dokumenty uprawniające do prowadzenia wymienionych pojazdów. Uber Eats
dodaje jeszcze, że jeśli osoba zainteresowana współpracą potrzebuje pieniędzy od
razu, to na amerykańskiej platformie wypłaty można odbierać co tydzień. Ponadto
jako jedną z zalet bycia dostawcą wymienia również możliwość „docenienia
uroku swojego miasta”.
Mimo widocznej obecności na ulicach dużych miast Polski i Europy licznej grupy kurierek i kurierów rozwożących jedzenie, a to tylko jeden z sektorów gospodarki platformowej, skala tej
formuły zatrudnienia jest na razie niewielka. Według badań przeprowadzonych na wniosek Komisji Zatrudnienia
i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego i opublikowanych w 2017 r. od
1 do 5% osób dorosłych pracowało w jakimś momencie życia za pośrednictwem
platform internetowych, przy czym, jak
zastrzegają autorzy badania, dane te silnie się różnią w zależności od państw
członkowskich. Jak wygląda sytuacja
w Polsce, pokazują w przybliżeniu badania przeprowadzone przez Instytut Spraw
Publicznych w 2018 r. – 11,25% badanych przynajmniej raz świadczyło pracę
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za pośrednictwem platformy, a tylko ok.
4% respondentów korzysta z tej formy zatrudnienia regularnie. Najczęściej są to
osoby młode, w wieku od 18 do 24 lat
(22,4%) i od 25 do 34 lat (14,3%), mieszkanki i mieszkańcy dużych miast, świadczący pracę za pośrednictwem platform
dorywczo, np. w ramach dodatkowego
zajęcia (71,4%). Choć ogólnie badani nisko oceniają jakość zatrudnienia w tej formie, doceniają elastyczność czasu pracy.
Relatywnie wysoko respondenci ocenili też możliwości rozwoju kompetencji
i kariery, potencjał uzyskiwania wyższych
zarobków, a także utrzymanie równowagi
między życiem prywatnym i pracą. Z kolei bardzo nisko oceniany jest poziom zarobków – miesięczne dochody poniżej
1000 zł zgłaszało 40% badanych, 25,7%
miało uzyskiwać miesięcznie od 1000 do
2000 zł, a 17,6% od 2000 do 5000 zł.
Wyższe zarobki deklarowało jedynie
8,7% respondentów. Warto jednak w tym
miejscu zaznaczyć, że dla większości badanych praca ta ma charakter dorywczy,
a często wręcz incydentalny i tylko
14,3% z nich przeznaczało na nią ponad
20 godzin tygodniowo, a zaledwie 8,6%
więcej niż 40 godzin tygodniowo. Zatem

usług, ale również walczyć o zlecenia, czyli w gruncie rzeczy możliwość zarobkowania. Po drugie, opinie konsumentów
przekazywane za pośrednictwem aplikacji
nie stanowią wymiernego kryterium
oceny jakości pracy świadczonej przez dostawców. Nierzadko bywają arbitralne
i, co więcej, sprawiają, że reguła „klient
ma zawsze rację” staje się bezwzględnym
prawem, którego rzeczywiste lub tylko
rzekome naruszenie może się wiązać ze
znacznym obniżeniem dochodów, zawieszeniem konta, a nawet usunięciem
z platformy. O żadnym trybie odwoławczym raczej nie może być mowy, bo
rolę menedżera spełnia w tym układzie
aplikacja i to ona na podstawie danych
przydziela zlecenia, oferuje promocje
i bonusy, ale też dyscyplinuje, gdy zostaje
wniesiona skarga lub dostawa zajmuje za
dużo czasu.
Kolejną kwestią jest brak zabezpieczeń socjalnych oraz brak reprezentacji
związkowej i niemożność zawierania
układów zbiorowych. Wynika to z formuły zatrudnienia osób świadczących
pracę w gospodarce platformowej. Kurierzy to albo osoby z własną działalnością gospodarczą (formuła B2B), albo za-

Poza słabymi zarobkami badani nisko ocenili
pracę platformową także w sferze dostępu
do związków zawodowych.

poziom zarobków deklarowany przez respondentów wynikał z niskich stawek
i z faktu, że większość z nich pracowała
za pośrednictwem platform w niewielkim
wymiarze godzin. Poza słabymi zarobkami badani nisko ocenili pracę platformową także w sferze dostępu do związków zawodowych i porozumień z pracodawcą, ochrony socjalnej oraz integracji
społecznej w miejscu pracy.
Wyniki badań ISP dobrze odzwierciedlają sytuację kurierek i kurierów
dostarczających jedzenie za pośrednictwem platform. Platformy uzależniają ich
zarobki od takich czynników, jak staż,
liczba dostawców dostępnych w danym
momencie w aplikacji czy oceny zamawiających. System różnicowania stawek
wydaje się zatem mało transparentny
i stawia kurierki i kurierów w bardzo niekorzystnej sytuacji. Po pierwsze, choć pracują za pośrednictwem jednej platformy,
są zmuszeni konkurować ze sobą, i to nie
tylko pod względem jakości oferowanych

trudnione na podstawie umowy-zlecenia.
Warto jeszcze dodać, że w przypadku
umów-zleceń zleceniodawcą nie są firmy
zarządzające platformami, lecz firmy zewnętrzne, czyli podwykonawcy, którzy na
siebie biorą odpowiedzialność za kurierów, rozliczenia z nimi i odprowadzanie
składek. Oznacza to, że na razie gospodarka platformowa oferuje głównie śmieciowe formy zatrudnienia, które wyłączają osoby świadczące usługi za ich pośrednictwem spod ochrony Kodeksu
pracy. Nie mają one zatem prawa do chorobowego, płatnych urlopów wypoczynkowych, urlopów macierzyńskich,
odszkodowania w sytuacji wypadku
w czasie pracy, płacą minimalne składki
na ubezpieczenie społeczne, poza tym
w każdej chwili mogą zostać usunięte
z platformy, a więc z dnia na dzień stracić możliwość zarobkowania. Jak to wygląda w praktyce, ujawnił dziennikarz
„Gazety Wyborczej” Piotr Szostak, który przez kilka miesięcy dostarczał jedze-
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nie jako dostawca i opisał swoje doświadczenia w artykule dla „Dużego
Formatu” – „Pracowałem na czarno
w Uber Eats”. Po zarejestrowaniu się na
stronie Uber Eats i dostarczeniu odpowiednich dokumentów kurier ma zgłosić się na spotkanie informacyjne. Jeśli
osoba zainteresowana pracą za pośrednictwem platformy nie ma założonej własnej działalności gospodarczej, pozostaje jej zatrudnić się na podstawie umowyzlecenia u jednego z partnerów-podwykonawców. Jak pokazał Szostak, umowy
zawierane między dostawcami a podwykonawcami to przedziwne konstrukcje prawne. Obejmują one m.in. najem
pojazdu, czyli np. użyczenie przez kuriera
roweru firmie-podwykonawcy, która
wypłaca wynagrodzenie za „faktyczne
wykorzystanie pojazdu”, prowizję dla firmy-podwykonawcy, opłatę za możliwość korzystania przez dostawcę z systemu rozliczeń czy minimalną wartość zamówień, którą musi zrealizować w każdym tygodniu, by otrzymać zapłatę.
W przypadku gdy nie osiągnie umówionej kwoty, mimo że przez ten czas jeździł i zarabiał, nie dostanie nic. Co ciekawe, także przedstawiciele platform
sygnalizowali w badaniu ISP problemy
związane z kosztami (wysokość podatków i składek), jakimi obciążone są osoby świadczące usługi za ich pośrednictwem jako samozatrudnione. Koszty te
powodują, że praca w opisanej wyżej formule jest nieopłacalna. Wskazywali ponadto na komplikacje związane z zatrudnianiem wykonawców usług na podstawie umów cywilno-prawnych przy
tak dużej liczbie zleceniobiorców i dorywczym oraz krótkotrwałym charakterze zleceń. Alternatywą dla wysokich
kosztów zatrudnienia u partnera czy samozatrudnienia, które lokują legalne
formy świadczenia usług za pośrednictwem platform na granicy opłacalności,
jest praca na czarno, czyli bez umowy. Ponadto według relacji dziennikarza GW,
także wypożyczenie plecaka termicznego
wiąże się z wysoką, szczególnie na tle zarobków kurierów, kaucją, którą platforma ściąga z pierwszych zarobionych
przez nich pieniędzy. Uber oferuje również możliwość zakupu plecaka. Firma
Wear Your Brand, która produkuje plecaki dla Ubera, chwali się na swojej stronie, że tworzy akcesoria wysokiej jakości
„dla osób, które zajmują się dostarczaniem
produktów”, i zapewnia, że najważniejsze jest zadowolenie klienta. Dbałość o tę
ostatnią ilustruje jeden z warunków dostawy zakładający, że jeśli kupujący nie będzie mógł odebrać towaru w miejscu dostawy, może zostać obciążony kosztami

jego przechowywania do czasu ponownego dostarczenia. Wygląda więc na to,
że zanim w ogóle zacznie się zarabiać za
pośrednictwem platformy Uber Eats,
trzeba najpierw sporo zainwestować.
Istotnym problemem tego sektora gospodarki platformowej jest też kwestia
świadczenia pracy przez cudzoziemców.
Znaczna część dostawców zaangażowanych za pośrednictwem platformy Uber
Eats to obcokrajowcy z wizami studenckimi, głównie Hindusi. Szostak
wskazuje jednak, że aplikacja nie wymaga
przesłania ważnej wizy studenckiej czy
pracowniczej, bo wystarczy skan pierwszej strony paszportu. To z kolei umożliwia osobom bez stosownych uprawnień
świadczenie pracy na terenie Polski.
Biorąc pod uwagę trudną sytuację takich
osób i często brak innych możliwości zarobkowania, są one w pewnym sensie
skazane na warunki oferowane przez
platformy i ich partnerów, a w konsekwencji wyjątkowo narażone na wszelkie nadużycia. Nie znają swoich praw, nie
wiedzą, jak je egzekwować, a przede
wszystkim boją się stracić jedyne dostępne
źródło dochodów. Doniesienia dziennikarza potwierdziła kontrola Państwowej
Inspekcji Pracy w firmie Uber Poland
Sp. z o.o. Została ona przeprowadzona
z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich w 2019 r. po ukazaniu się artykułu Szostaka. Jej celem było sprawdzenie
warunków pracy osób zarobkujących
za pośrednictwem platformy Uber Eats.
Inspektor pracy ustalił, że Uber Eats nie
prowadzi działalności gospodarczej na terenie Polski i nikogo nie zatrudnia, a jedynie stanowi usługę polegającą na dostawie dań zamówionych za pomocą aplikacji. Działalność w Polsce prowadzi natomiast firma Uber Poland Sp. z o.o., która zatrudnia ok. 20 pracowników administracyjno-biurowych, będących obywatelami polskimi. Ponieważ ta i podobne jej platformy nie zatrudniają kurierów ani nie są zleceniodawcami, lecz
jedynie pośredniczą pomiędzy klientem,
np. sklepem czy restauracją, a konsumentem zamawiającym żywność i dostawcą, któremu tylko użyczają sprzętu
(plecak termiczny) i technologii (aplikacja), nie są w żaden sposób odpowiedzialne za osoby świadczące usługi kurierskie, nie są zobowiązane do przeprowadzania szkoleń z zakresu BHP ani
profilaktycznych badań lekarskich czy zapewnienia im ubezpieczeń. Inspektor
PIP potwierdził też, że skomplikowany
sposób rozliczeń finansowych między
podwykonawcami a osobami dostarczającymi jedzenie sprawia, że za wykonaną pracę często nie otrzymują one na-

leżnego wynagrodzenia. Z kolei ani ta,
ani poprzednie trzy kontrole przeprowadzone w firmie Uber Poland Sp. z o.o.
w 2017 i 2018 r. nie wykazały żadnych
nieprawidłowości związanych z legalnością zatrudniania obywateli polskich
czy cudzoziemców. Ujawniły za to naruszenia przepisów dotyczących szkoleń
BHP oraz profilaktycznych badań lekarskich w przypadku zatrudnionych
pracowników administracyjno-biurowych.
Mimo jak dotąd niewielkiego zasięgu gospodarki platformowej eksperci
wskazują na jej silny potencjał rozwojowy. Jak wynika z raportu ISP, praca
platformowa to jedna z najdynamiczniej
rozwijających się form atypowego zatrudnienia w Polsce. Poza tym na podstawie dostępnych danych można przyjąć, że już teraz pracę platformową w jakimś wymiarze świadczy około 1 mln Polek i Polaków, których interesy powinny
być chronione przez państwo. Oznacza
to konieczność jak najszybszego wprowadzenia regulacji prawnych, tak na
poziomie unijnym, jak i krajowym, rozstrzygających status pracowniczy świadczących usługi za pośrednictwem platform oraz zapewniających im ochronę socjalną. Jak wskazują eksperci ISP, najważniejszym problemem do rozwiązania
z prawnego punktu widzenia jest regulacja trójstronnej relacji między platformą, klientem a podmiotem wykonującym
usługę. Propozycję rozwiązań prawnych
zgłaszają Niemcy, które w drugiej połowie roku mają objąć prezydencję w Unii
Europejskiej. Jest zatem możliwe, że
w bliskiej przyszłości UE zacznie opracowywać niezbędne uregulowania prawne, które państwa członkowskie będą zobowiązane implementować na poziomie
krajowym.
Jakkolwiek platformy rozszerzają
wachlarz możliwości zarobkowania, także dla osób, które z jakichś względów
mają trudności ze znalezieniem pracy, formuła zatrudnienia, którą oferują, dowodzi, że dla firm nimi zarządzających liczy się głównie maksymalizacja zysku
i minimalizacja odpowiedzialności. Niestety opieszałość prawodawców sprzyja
ekspansji tego wielce niekorzystnego
dla świata pracy modelu relacji między
wykonawcami usług a firmami zarządzającymi platformami i jej partnerami,
co w konsekwencji prowadzi nie tylko do
dalszej prekaryzacji i uśmieciowienia
rynku pracy, ale i sprzyja rozwojowi szarej strefy. Aby temu przeciwdziałać, politycy i związki zawodowe muszą zadbać
o jak najszybsze wprowadzenie odpowiednich zmian w prawie.
I
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Komu i czemu służy Airbnb?
Platforma Airbnb, dzięki której można wynająć na pewien czas prywatne
pokoje, mieszkania i domy (a nawet całe wyspy!), jest dla tradycyjnej
branży hotelarskiej tym, czym Uber dla korporacji taksówkarskich:
nowym, groźnym konkurentem. Obecnie ta platforma odgrywa coraz
większe znaczenie w funkcjonowaniu miast.

Sławomir Czapnik
ak trafnie zauważa Zygmunt Bauman w książce „44 listy ze świata
płynnej nowoczesności”: „skomplikowane zadanie wypracowania
warunków zgodnego i przyjaznego
współistnienia różnych form życia (które mają różnymi pozostać) przerzucono
– podobnie jak wiele innych globalnie wytworzonych problemów – na barki środowisk lokalnych (głównie miejskich),
zmieniając je, za ich zgodą lub bez niej,
w dobrowolne lub przymusowe laboratoria, w których odkrywa się i wynajduje,
testuje i poddaje praktycznym sprawdzianom, a w końcu także przyswaja sposoby i techniki międzyludzkiego współżycia na zglobalizowanej planecie”. Rodzi się pytanie, jak na to wyzwanie odpowiada platforma Airbnb.

J

Walka o prawo do miasta
Airbnb jest obecnie – zwłaszcza w popularnych miastach turystycznych – jed-

nym z ważnych aktorów w walce o prawo do miasta, a może – mówiąc metaforycznie – zmaganiach o duszę miasta.
Po jednej stronie stoją ci, którzy uważają, że prawo to powinno służyć wszystkim mieszkańcom (zwłaszcza zaś tym
mniej uprzywilejowanym), po drugiej ci,
dla których miasto powinno być przyjazne nade wszystko dla osób z odpowiednio zasobnym portfelem.
W setną rocznicę ukazania się pierwszego tomu „Kapitału” Karola Marksa
(1967) Henri Lefebrve napisał esej „Prawo do miasta”. W książce „Bunt miast.
Prawo do miasta i miejska rewolucja” David Harvey wyjaśniał: „Jak wówczas
utrzymywał, prawo to było jednocześnie
wołaniem i żądaniem. Wołanie było odpowiedzią na ból egzystencjalny wyjaławiającego kryzysu życia codziennego
w mieście. Żądanie było w istocie nakazem spojrzenia w oczy temu kryzysowi,
by móc stworzyć alternatywne życie

miejskie. Życie mniej wyalienowane,
w większym stopniu posiadające znaczenie i radosne, ale jednocześnie, jak to
zwykle bywa u Lefebrve’a, konfliktowe
i dialektyczne, otwarte na stawanie się,
spotkania (zarówno te przerażające, jak
i przyjemne) oraz nieustanną pogoń za
niepoznawalną nowością”.
Edward W. Soja w jednym ze swoich
tekstów zauważa, iż w mieście zamieszkują tysiące, a niekiedy miliony ludzi,
z których każdy ma swoją własną przestrzeń aktywności ekonomicznej, społecznej i politycznej. Łączą lub dzielą ich
religie, ideologie, języki i kultury. W skali mikro każda jednostka otacza się swoistą bańką, przestrzenią osobistą, która
umożliwia interakcje z innymi jednostkami. Innymi słowy, bez rozgraniczeń formalnych przestrzeń staje się zorganizowana, ustrukturyzowana, tworząc obszary rdzenia, sfery wpływów, pogranicza, strefy buforowe, ziemie niczyje, oj-
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czyzny kulturowe, regiony, sąsiedztwa
i getta. Już na początku lat 70. ubiegłego stulecia Soja zauważył niepokojące
trendy, które dotykały amerykańskie
miasta – wyższe klasy społeczne, (zwykle
pracownicy umysłowi) korzystały z miejskich zasobów, nie przyczyniając się
w adekwatnym stopniu do ich odnawiania i podtrzymywania produkcji i reprodukcji tkanki społecznej.
Miasta stają się miejscami, w których
coraz ważniejszą rolę zaczynają odgrywać turyści, co odbywa się kosztem
mieszkańców. Przy tym idzie tu nie tylko o turystów jako takich, ale również
o baumanowską metaforę turysty.
W przypadku metafory turystyki czy też
turysty kluczowe znaczenie odgrywa
świadome bycie w miejscu, w którym
przebywa się w danej chwili, a nie przywiązanie do lokalnej przestrzeni, w której żyje się na dobre i na złe. Następuje
daleko idące rozluźnienie (looseness)
więzów z miejscem fizycznym, geograficznym i społecznym. Współczesne życie, także (a może nade wszystko) w obszarze zawodowym, przestało mieć wymiar trwałości. Staje się jedynie ciągiem
następujących po sobie epizodów, wszystkie normy są powoływane ad hoc i są
tymczasowe, ograniczone do danego
miejsca. Taki brak przywiązania, zaznacza Bauman, bycie w danym miejscu, ale
bez przynależenia do niego (being in but
not of the place) powoduje, że turystyka staje się doskonałą przenośnią współczesnego życia.

Przypadek Barcelony
Mieszkańcy Barcelony zalew turystów – znacznie przyśpieszony przez
Airbnb – coraz częściej uznają nie za błogosławieństwo i wspieranie lokalnego

rynku pracy, lecz za zarazę, uniemożliwiającą znośne życie w mieście.
Doskonałym tego przykładem jest
Park Güella, znany na świecie dzięki fontannie w kształcie jaszczurki. Już kilka lat
temu liczba turystów odwiedzających ten
park sięgnęła astronomicznych 9 mln, co
w gruncie rzeczy przekreśliło jego funkcję parku miejskiego – teraz to miejsce
odwiedzane przez turystów. Miasto
w 2013 r. wprowadziło opłaty za korzystanie z części parku i ograniczyło liczbę
sprzedawanych po 10 euro biletów do 800
na godzinę. W rok po wprowadzeniu restrykcji liczba odwiedzających park zmniejszyła się do 2,3 mln. Nie wszystkim
spodobało się zaproponowane rozwiązanie, gdyż – jak ujął to pewien geograf
– było to grodzenie miejskiej przestrzeni.
Barcelona, miasto o populacji 1,6 mln
osób, rokrocznie przyjmuje około 20 mln
gości. Przyczyniły się do takiego stanu rzeczy, czytamy na łamach „New Yorkera”,
decyzje hiszpańskich władz krajowych
i regionalnych władz katalońskich.
Zwłaszcza po krachu roku 2008 Barcelonę przedstawiano jako idealną destynację turystyczną, na co składały się dobra pogoda, piękne plaże, ciekawe życie
nocne, rozliczne muzea i zabytki.
Obecnie aż półtora miliona turystów
corocznie odwiedzających Barcelonę zatrzymuje się w 20 tys. obiektów Airbnb.
Chociaż pięć razy więcej ludzi korzysta
z usług tradycyjnych hoteli, to platforma
wpływa wydatnie na życie mieszkańców.
Prawie połowę oferty Airbnb stanowią
całe mieszkania lub domy. Wiele z nich
zostało kupionych na ten właśnie cel
przez agencje nieruchomości, mające
dziesiątki mieszkań i domów. W wielu
miejscach miasta podbija to ceny najmu
– mieszkańcy sprzedają swoją własność

chcącym zarobić na krótkotrwałym najmie. W Dzielnicy Gotyckiej liczba stałych
mieszkańców w ciągu kilkunastu lat spadła aż o 45%.
Właściciele i agencje wykorzystują luki
w prawodawstwie, umożliwiające okazjonalny wynajem wolnych pokojów. Pojedyncze mieszkania dzieli się na zamykane
pokoje, które są wynajmowane osobno
– tworzy się de facto hostele bez obsługi.
Władze miejskie Barcelony postanowiły coś uczynić z najmem, który
– w świetle prawa – jest głównie bez licencji, a zatem bezprawny. W 2016 r. nałożyły na Airbnb karę w wysokości
600 tys. euro za reklamowanie nieruchomości, w których oficjalnie nie prowadzi
się najmu. Rzecznik platformy podkreślił,
że współpracuje ona w władzami municypalnymi, niemniej jednak prawo powinno dokonywać rozróżnienia między
zwykłymi ludźmi okazjonalnie najmującymi nieruchomość a tymi, którzy z tego
się utrzymują. Airbnb zauważyło, że dzięki platformie miejscowe rodziny mogą zarabiać, pomimo iż w rzeczywistości duża
część najmowanych nieruchomości należy do niewielkiej grupy właścicieli.

Zakończenie
Podsumowując, można przywołać
konstatację Gaby Hinsliff, która na łamach „Guardiana” stwierdziła, że Airbnb
wydrąża miasta, przyczynia się – mówiąc
metaforycznie – do zjadania miasta przez
nie samo. Ofiarami ubocznymi modelu
biznesowego Airbnb padają osoby niezamożne, zwłaszcza młode, które nie są
w stanie nadążać za cenami wynajmu nieruchomości, windowanymi przez krótkookresowy najem. Powiększa to miejską
przepaść między zwycięzcami i przegranymi globalnego kapitalizmu.
I
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Uber oferuje nielegalne
usługi transportowe
Z Jarosławem Iglikowskim, przewodniczącym
Związku Zawodowego Taksówkarzy „Warszawski
Taksówkarz”, rozmawia Piotr Szumlewicz

Od lat trwa spór taksówkarzy
z kierowcami Ubera. Jakie są wasze główne zarzuty do Ubera?
Czym różni się praca taksówkarzy
od pracy osób pracujących z Uberem Czym różni się działalność firmy Uber od firm taksówkarskich?
Firma Uber oferuje nielegalne usługi transportowe. Żeby wozić ludzi zarobkowo, należy spełnić wymagania wynikające z Ustawy o transporcie drogowym. Są to m.in.: odpowiednia licencja
wydawana przedsiębiorcy, badania lekarskie, badania psychotechniczne, niekaralność, odpowiednio wyposażony
i oznakowany samochód.
Kierowcy jeżdżący dla Ubera nie
spełniają tych wymagań. Uber doskonale o tym wie, bo nawet tego nie sprawdza. Dlatego, że nie ma w tych samochodach kas fiskalnych, podatek nie jest
odprowadzany . Kierowcy pracują bez
umów lub na fikcyjnych umowach na zaniżonych stawkach, dlatego nie płacą
składek na ZUS. I dlatego oferują tańsze
usługi. Dokładnie tak, jak paser, który
sprzedaje kradziony towar lub towar
z przemytu, bez akcyzy i podatku. Dlatego papierosy czy alkohol zza wschodniej granicy są tańsze.
W ubiegłym roku rząd przyjął
nowe rozwiązania dotyczące transportu drogowego. Jak je oceniacie?
Czy to były dobre zmiany? Na
czym one polegały? Czy one już weszły w życie?
Pytanie to jest bardzo złożone i nie
da się na nie w prosty sposób odpowiedzieć.
Większość zmian idzie w dobrą stronę. Wreszcie pośrednicy, czyli m.in.
Uber, będą ponosili odpowiedzialność za
to, że organizują nielegalne usługi transportowe. To plus. Weszły także nowe
kary dla kierowców nielegalnie wożących
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ludzi. To także plus. Natomiast są też złe
strony. Zlikwidowano egzamin z topografii miasta. Jesteśmy pierwszym krajem
w UE, w którym taksówkarz nie musi
znać miasta, po którym wozi ludzi.
Mogę jechać w kółko, bo tak mi pokazuje nawigacja. Czyli z Bemowa na lotnisko pojadę obwodnicą. Bo będzie 5 minut szybciej, niż przez miasto. 5 minut
szybciej i 30 zł drożej. Czy to korzystna
zmiana? Moim zdaniem nie. Ale politycy wiedzą lepiej. W końcu maszyny nas
zastąpią. Politycy jednak nie biorą pod
uwagę, że główna część opłaty za taksówkę to przejechane kilometry. Więc
droga szybsza o 5 minut, ale dłuższa
o 15 kilometrów, nie jest korzystna dla
klienta. A nawigacja wybierze tę drugą
opcję. Bo będzie 5 minut szybciej. Kolejnym absurdem wprowadzonym przez
nowelizację jest możliwość zastąpienia
taksometru aplikacją mobilną. Nie mamy
nic przeciwko nowym urządzeniom.
Ale Ministerstwo Cyfryzacji uważa, że
aplikacja nie musi mieć zdolności naliczania opłaty według opłaty początkowej, przejechanej trasy i czasu podróży.
Aplikacja może sobie w dowolny sposób
wyliczać cenę, której klient nie ma jak
zweryfikować. I teraz będziemy mieli na
postoju taksówki, w których nie pojedziemy na licznik, tylko według kaprysu kierowcy. Będzie chciał wziąć 100 zł
za 2 kilometry, to weźmie. Czy to jest dobre dla kogokolwiek? Poza tym kierowcą, oczywiście. Nie jest. Ani dla pasażerów, ani dla taksówkarzy. Znowu będziemy nazywani złodziejami. A będzie
to legalne.
Dlaczego pana zdaniem polskie państwo przez wiele lat dopuszczało działalność przewoźników takich jak Uber? Skoro, jak
mówicie, przez Ubera zagrożone
jest bezpieczeństwo pasażerów
i spadają wpływy z podatków, to
czemu tak długo nic nie zrobiono,
aby zmienić tę sytuację?

Tego nie wiem. To pytanie do polityków. Na pewno Uber to bardzo nieprzyjemny przeciwnik, a polscy politycy
nie chcą zadzierać ze Stanami Zjednoczonymi. Podczas prac nad nowelizacją
ustawy kilkukrotnie interweniowała pani
ambasador Stanów Zjednoczonych. Po
tych interwencjach zapisy nowelizacji
mocno się zmieniły.
Uber argumentuje, że działa
w zgodzie z przepisami obowiązującymi w Polsce i rozlicza się zgodnie z polskim prawem. Sam pan
mówił w kilku wywiadach, że to nie
Uber działa nielegalnie, tylko kierowcy działający w jego ramach.
O co tutaj chodzi?
Do 31 grudnia 2019 r. nie było
przepisów regulujących działalność pośredników. W związku z tym nie było
przepisów regulujących działalność Ubera. Więc nie można powiedzieć, że Uber
łamał prawo, bo tego prawa nie było. Natomiast kierowcy Ubera i partnerzy Ubera łamali polskie przepisy, a Uber zorganizował system, który im to ułatwiał.
Usługi oferowane za pośrednictwem
aplikacji Ubera to usługi stricte taksówkarskie. Aby je wykonywać, trzeba posiadać licencję TAXI, badania itp. Mówiłem o tym na początku. Ponadto w samochodzie musi być taksometr i kasa fiskalna. Tego nie było i nadal nie ma. Kierowcy jeżdżą bez żadnych umów lub na
umowach na 200 zł. Do tego podpisują
fikcyjne umowy wynajęcia samochodu
partnerowi. Swój samochód wynajmują
partnerowi i sami nim jeżdżą. Chodzi o
to, żeby przesłać pieniądze kierowcy
bez płacenia podatku i składki na ZUS.
Skarb państwa traci na tym miliony. Na
wszystko mamy dokumenty oraz zeznania świadków. Współpracujemy z Prokuraturą Krajową oraz Mazowieckim Urzędem Celno-Skarbowym w postępowaniach przeciwko partnerom Ubera.
Mamy chociażby umowy-zlecenia podpisywane przez jednego z większych
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partnerów Ubera, na których nie ma żadnej kwoty. Kierowcy nie wystawiają do
nich rachunków. Natomiast pieniądze dostają za to, że „wynajmują” swój samochód partnerowi i sami nim jeżdżą dla
Ubera. W ten sposób partner nie płaci podatków ani ZUS-u od zarobków swojego pracownika. Pieniądze przelewa na
konto pracownika lub daje mu je do ręki.
Wszystko bez podatku.
Część pasażerów preferuje jazdę Uberem i krytycznie ocenia jakość transportu w taksówkach.
Jak przekonałby ich pan, że jednak
lepiej jeździć taksówką?
Próbowaliśmy różnych sposobów.
Ci, którzy cenią sobie bezpieczeństwo lub
jakość usług, już dawno wrócili do taksówek. Natomiast ludzie, którzy wierzą
w bajki, jeżdżą i będą jeździć Uberem. Ich
nie przekonamy. Jeśli pod artykułami
o wypadkach spowodowanych przez
kierowców Ubera czytamy, że to nic takiego, to żadne argumenty do tych ludzi
nie dotrą. Nie mają instynktu samozachowawczego.
Od lat sporo słychać o różnych
nielegalnych formach przewozu
osób. Kim są nielegalni przewoźnicy poza Uberem?
W samej Warszawie takich firm jest
kilkanaście. A było kilkadziesiąt. Uber nie
był pierwszy. Od lat na naszym rynku
funkcjonują firmy takie, jak Atu, Opti, Night Drivers. To firmy oferujące dokładnie takie same usługi jak taksówki, tylko
samochodami prywatnymi. Bez oznaczeń, bez taksometrów i kas fiskalnych.
Kierowcy bez badań i niekaralności.
Wszystko rozchodzi się o to, żeby zejść
z kosztami wejścia. A także o to, żeby ludzie z wyrokami mogli pracować. Kilka
lat temu kierowca z firmy Number One
okradł pijanego pasażera z większej
kwoty i pojechał nad morze zabawić się.
Tam został namierzony przez policjantów.
Okazało się, że to bandyta na warunkowym. Karany za rozboje. To tym różni się
taksówka od przewozu osób. Bezpieczeństwem. Licencja jest nie po to, żeby
ograniczyć wejście do zawodu, tylko
żeby sprawdzić usługodawcę. Taksometr i kasa fiskalna jest po to, żeby klient
mógł złożyć skuteczną reklamację.
Gdyby pan miał możliwość
przeforsowania swojej ustawy
o transporcie drogowym, jakie
najpilniejsze rozwiązania by pan
rekomendował?
Wprowadziłbym tylko jeden zapis.
Taki, jaki wprowadziły władze Brukseli,

gdy wszedł tam Uber. Przy złapaniu kierowcy wykonującego transport nielegalnie, musi on wpłacić kaucję na poczet
przewidywanej kary lub na poczet kary
zatrzymywany jest samochód, którym
wykonywany był transport. Uber wyszedł
z Brukseli po trzeciej kontroli.
Jakie są obecnie zarobki warszawskich taksówkarzy? W ostatnich miesiącach wiele korporacji
podniosło ceny przewozów za kilometr. Czy dzięki temu wzrosły
wam wynagrodzenia?
Taksówkarz jeżdżący w Warszawie
40 godzin tygodniowo zarabia na koszty stałe. To ZUS, amortyzacja samochodu oraz opłaty korporacyjne. Żeby zarobić cokolwiek na czysto, musimy jeździć dużo więcej. Ceny zostały podniesione w korporacjach obsługujących
głównie klientów biznesowych. Więc
koleżanki i koledzy muszą rabatować te
przejazdy do cen wynikających z podpisanych umów. Dlatego trudno mówić
o wzroście ich zarobków. Ja ceny nie podniosłem. Więc nie jestem w stanie odpowiedzieć precyzyjniej na to pytanie.
Jaka jest podstawowa forma zatrudnienia warszawskich taksówkarzy? Czy wszyscy mają samoza-

trudnienie, czy jest pula pracowników etatowych albo pracujących
w ramach jeszcze innego rodzaju
umowy?
Wśród taksówkarzy dominuje własna
działalność gospodarcza. Jednak rośnie
liczba taksówkarzy zatrudnionych w firmach transportowych.
A jaki jest wasz przeciętny tygodniowy czas pracy? Czy macie
ustalone jakieś limity?
Każdy pracuje według własnych
możliwości lub potrzeb. Jak mówiłem
wcześniej, 40 godzin wystarcza na zarobienie na koszty stałe. Przeciętnie jeź-

dzimy po 10-14 godzin dziennie, 6 dni
w tygodniu. Nie ma tu żadnych limitów.
Czy nie wolałby pan, aby tak jak
w niektórych krajach europejskich
taksówkarze mieli etaty w określonej firmie taksówkarskiej, ustaloną pensję z ewentualnymi dodatkami i prawo do urlopu?
Nie umiem powiedzieć, czy to rozwiązanie byłoby lepsze. Na pewno jest nie
do wprowadzenia w naszych realiach.
Próbowały tego różne firmy i nie wyszło.
Wtedy działałby ograniczony czas pracy,
a w tym czasie nie da się zarobić. Ja na
pewno wolę obecny system. Lubię wolność, którą daje mi własna działalność.
Ma ona swoje minusy, ale dla mnie plusy przeważają. Szczególnie przy małym
dziecku jest to istotne. A ja mam pięciolatkę w domu.
Jak na branżę taksówkarską
wpłynęła epidemia koronawirusa? Jak duże są Wasze straty? Czy
dostaniecie jakąś pomoc z tarcz antykryzysowych?
Jeśli chodzi o kryzys, to nasza branża prawie nie istnieje. Ruch spadł do 10,
może 20%. Jest tragicznie. Dzisiaj (7 maja
o 12:18) mam dwa zlecenia. Od godzi-

ny 6:00. To najgorszy dzień w tym
roku. A pomoc, jak to pomoc. Większość
koleżanek i kolegów złożyła wnioski
o przestojowe i o zawieszenie składek
ZUS. Część dostała odpowiedzi, a nawet
pieniądze. Część nie może z tego skorzystać, bo nie opłacała dobrowolnej
składki na ubezpieczenie chorobowe.
A mamy do czynienia z działaniem rządu, a nie zdarzeniem losowym. O mitycznej pożyczce nie wspomnę, bo wszyscy o niej słyszeli, ale zobaczyło dosłownie
kilka osób. Powiatowe Urzędy Pracy
nie mają szans na bieżące rozpatrywanie
wniosków. Z wielu przyczyn. To państwo
istnieje tylko na papierze.
I
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Ruch na rzecz sprawiedliwych
podatków

Unikanie podatków, legalne, na granicy prawa, i zupełnie nielegalne to zmora
naszych czasów. Organizacje, które z tym walczą, zdają sobie sprawę, że
bez regulacji nie sposób będzie rozwiązać żadnego z palących problemów
naszego świata. Sprawiedliwość podatkowa to paląca konieczność.

Sławomir Czapnik
uchy na rzecz sprawiedliwości
podatkowej rosną w siłę. Rzecz
jasna, daleko im do potęgi
czerpiących korzyści z niesprawiedliwego opodatkowania – czyli
najbogatszych (zwykle mężczyzn), którzy
majątek zdobyli legalnie, lub kryminalistów, włącznie z baronami narkotykowymi – ale łączą one siły, aby wspierać
dyskryminowane grupy, w tym kobiety.
Takie grupy, jak Tax Justice Network,
Global Action for Tax Justice, Action Aid,
Red de Justicia Fiscal de América Latina
y el Caribe i inne, chciwości zamożnych
jednostek i korporacji potrafią przeciwstawić wiedzę ekspercką, mają pomysły
konkretnych rozwiązań prawnych i finansowych, a wszystko to podszyte zwykłą ludzką przyzwoitością.

R
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Sprawiedliwość podatkowa
Generalnie ruchy na rzecz sprawiedliwości podatkowej są postrzegane
– zwłaszcza w oczach ich wrogów – jako
nawołujące do zwiększenia opodatkowania. To nieprawda. Sprawiedliwe podatki, nieomalże z definicji, to podatki
progresywne. Co ciekawe, niekiedy te ruchy zwalczają podatki, jeśli są regresywne i nakładają ciężkie brzemię na klasy ludowe. Jak wyjaśnia to witryna organizacji
Action Aid: „Progresywne opodatkowanie oznacza wyższe stawki podatkowe dla tych, którzy posiadają więcej bogactwa”.
Podatki mogą być bardziej progresywne, kiedy stworzy się odpowiednie
skale, wyłączenia i progi podatków od
nieruchomości, podatku od zysków ka-

pitałowych czy podatku spadkowego.
Podatki od konsumpcji, które cechują się
tą samą stawką dla wszystkich, jawią się
jako podatki regresywne. Ogólnie rzecz
ujmując, należy dążyć do wysokich stawek podatkowych dla najbogatszych i niskich stawek podatków konsumpcyjnych.
Kraje Trzeciego Świata szczególnie
potrzebują powiększenia wpływów z podatków, aby móc zapewnić kluczowe
usługi publiczne. Niemniej jednak polegają one głównie na podatkach od konsumpcji, które są najdotkliwsze dla kobiet i osób uboższych. Legalne i nielegalne
unikanie podatków korporacyjnych na
masową skalę powoduje, że brzemię
podatków jest przenoszone z najbardziej zamożnych na najuboższe grupy lud-
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Niedostateczne
wpływy uniemożliwiają
zapewnienie opieki
zdrowotnej, edukacji
czy dostępu do
czystej wody.

ności. Niedostateczne wpływy uniemożliwiają zapewnienie opieki zdrowotnej, edukacji czy dostępu do czystej
wody – wszystko to ma wymiar genderowy, uderzając nieproporcjonalnie w kobiety i ich potomstwo. Sprawiedliwe podatki powinny zmniejszać nierówności
społeczno-ekonomiczne.
Ciekawy jest przykład założonej
w 2014 r. przez kilka organizacji społecznej grupy Tax Justice Alliance Uganda. Sojusz patrzył na ręce władzy, zwłaszcza wtedy, gdy postanowiła powiększyć
wpływy z podatków kosztem najbiedniejszych. 30 maja 2018 r. parlament
ugandyjski przegłosował kontrowersyjne ustawodawstwo. Kością niezgody
były zwłaszcza dwa nowe podatki
– pierwszy od transferu pieniędzy z użyciem telefonów komórkowych i drugi
opodatkowujący korzystanie z social
mediów.
Pierwszy podatek, na pozór niezbyt
dotkliwy – w wysokości 1 proc. wartości wszelkich transakcji pieniężnych z użyciem telefonów (złożenie depozytów,
otrzymanie środków, płatność lub wycofanie pieniędzy) – uzupełniał istniejący już 10-procentowy podatek od transferów pieniężnych. Podatek ten uderzył
w mieszkańców wsi, często ubogich,
niemających dostępu do tradycyjnych
usług bankowych i bardziej zależnych od
swych smartfonów. Płaska stawka podatku od social mediów, jakkolwiek rzędu zaledwie pięciu centów dziennie od
użytkowania Facebooka, Instagrama i innych mediów społecznościowych,
w praktyce ograniczyłaby do nich dostęp
najuboższym. To nie jest kwestia banalna – social media są narzędziem partycypacji politycznej, a także zarabiania
przez wielu młodych bezrobotnych, prowadzących nieformalne biznesy online.
Tax Justice Alliance Uganda zwróciła uwagę, że władze ugandyjskie, które
głęboko sięgają do kieszeni najuboższych, są nader hojne dla potężnych
korporacji, oferując im ulgi podatkowe,
aby przyciągnąć bezpośrednie inwestycje
zagraniczne.

dziesiątka indeksu zmniejszyła swój
udział w globalnej finansowej tajności
o 7%. Oto owa grupa (od miejsca pierwszego do dziesiątego): Kajmany, Stany
Zjednoczone, Szwajcaria, Hongkong,
Singapur, Luksemburg, Japonia, Holandia, Brytyjskie Wyspy Dziewicze i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Co ciekawe,
po raz pierwszy od 2011 r. Szwajcaria nie
znalazła się na szczycie listy. Jak czytamy
w omówieniu raportu: „Anglo-Amerykańska oś tajności obecnie konstytuuje
zdecydowanie największe globalne zagrożenie korupcją i nadużyciami podatkowymi”.
Financial Secrecy Index układa ranking każdego kraju w zależności od tego,
w jakim stopniu w danym państwie systemy prawny i finansowy umożliwiają
bogatym jednostkom i przestępcom
ukrywać i prać pieniądze wyekstrahowane na całym świecie. Każdemu krajowi przypisuje się liczbową wartość rozpiętą na skali między 0 (pełna przejrzystość) a 100 (pełna tajność). Gwoli
ścisłości, wyższe miejsce w rankingu niekoniecznie oznacza, że dana jurysdykcja jest bardziej tajna, lecz raczej, że odgrywa większą globalną rolę w umożliwianiu tajnej bankowości, anonimowego posiadania firm-wydmuszek, anonimowej własności nieruchomości i innych form tajności finansowej, co umożliwia z kolei pranie pieniędzy, unikanie
podatków i koncentrację nieopodatkowanego bogactwa. Z tego względu
bardzo tajna jurysdykcja, która w zasadzie nie oferuje usług finansowych osobom niebędącym rezydentami, jak Samoa (nr 86 na liście), znajduje się poniżej
umiarkowanie tajnej jurysdykcji, która
jest głównym graczem na świecie, jak Japonia (nr 7).
Kajmany zawdzięczają swoją pierwszą pozycję temu, że zwiększyły usługi finansowe dla nie-rezydentów o 21%,
wzrósł też ich indeks tajności – z 72 do
76. Kajmany obecnie odgrywają coraz
większą rolę na świecie, co wiąże się
z przemysłem funduszów hedgingowych, otoczonym sekretnością.

Indeks tajności finansowej

Zakończenie

Poza sporem pozostaje, że Tax Justice Network, globalny think tank, robi
więcej niż pożyteczną pracę analityczną
i ekspercką. Jego znakiem rozpoznawczym są publikowane co dwa lata raporty
o tajności finansowej – sięgnijmy po najnowszy: Financial Secrecy Index 2020.
Generalnie rzecz biorąc, podejmowane od kilku lat reformy na rzecz
przejrzystości finansowej przynoszą
pierwsze skutki – czołowa niechlubna

Ruch na rzecz sprawiedliwego opodatkowania w skali świata ma potężnego przeciwnika – kapitalizm już od swego początku starał się przerzucić brzemię
podatków na najbardziej bezbronne
segmenty poszczególnych społeczeństw.
Można by sobie życzyć, aby w Polsce,
kraju wysokich podatków konsumpcyjnych (patrz stawka VAT) i niskich podatków od bogactwa, lepiej się on zakorzenił.
I
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Coca-Cola:
niedościgły ideał
outsourcingu
Często mówi się o outsourcingu jako strategii wymyślonej i wdrażanej w neoliberalnym kapitalizmie. Przykład największego producenta napojów
bezalkoholowych na świecie falsyﬁkuje ten pogląd.

Sławomir Czapnik
artow J. Elmore w doskonałej
książce „Obywatel Coke. Kapitalizm według Coca-Coli” dokonuje wiwisekcji modelu biznesowego korporacji, która ma siedzibę
w Atlancie, w stanie Georgia. Firma ta nie
mogłaby sobie poradzić bez – czasem bezpośrednich, zwykle jednak pośrednich
– subsydiów ze strony rządu federalnego, wspierającego choćby dotacjami hodowlę kukurydzy, wykorzystywanej przez
Coca-Colę do produkcji substancji słodzących. Korporacja ta nigdy nie rozwinęłaby swego biznesu na taką skalę bez
inwestycji publicznych w infrastrukturę
– drogową, wodociągową czy systemy
miejskiego recyklingu.
Jak czytamy w „Obywatelu Coke…”:
„W ostatecznym rozrachunku geniusz
Coca-Coli, pod wieloma względami jej
sekretny przepis, polegał na trzymaniu się
z dala od przemysłu, który cokolwiek
produkował. Firma konsekwentnie udowadniała swój talent do podłączania się
pod systemy technologiczne, które inni
zbudowali, sfinansowali i utrzymywali.
Zachowała też skromną strukturę organizacyjną w porównaniu z równie rentownymi korporacjami międzynarodowymi, nie biorąc na siebie kosztów i ryzyka, związanych z wydobyciem surowców naturalnych i produkcją składników.
Była mistrzem outsourcingu, zanim jeszcze ten termin się rozpowszechnił. Kluczem do sukcesu było partnerstwo,
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a Coca-Cola okazała się specjalistą od zawierania przyjaźni”.

Niech inni zrobią to
za ciebie
Elmore podkreśla w rozmowie z magazynem „Salon”, iż generalnie system
czy też strategia Coca-Coli opiera się na
robieniu pieniędzy dzięki wykonywanej
przez innych pracy. Gigant z Atlanty zarabia, działając jako pośrednik między
niezależnymi producentami i niezależnymi dystrybutorami, kierując strumień przepływu dóbr wytwarzanych
przez owych producentów i następnie
dystrybuowanych przez niezależnych
dystrybutorów. Najciekawsze jest, że
bardzo często i producenci, i dystrybutorzy mają niewielkie stopy zysku, całą śmietankę spija zaś pośrednicząca
Coca-Cola.
Coca-Cola nie posiada własnych
plantacji cukrowych na Karaibach, fabryk
produkujących kofeinę na Południowym Wschodzie Stanów Zjednoczonych
ani wytwórni zawierającego dużo fruktozy syropu kukurydzianego na Środkowym Zachodzie. Na drugim końcu
łańcucha produkcji sytuacji jest analogiczna. Coca-Cola nie posiadała przez
większość swych dziejów własnych butelkowni ani sklepów, które dystrybuują
jej produkty: zależała od niezależnych biznesmenów, którzy kupują maszyny, pakują towar i dostarczają wodę, stanowiącą

80 proc. sprzedawanych produktów.
Coca-Cola to wielki biznes, lecz wdrażający w zasadzie od początku istnienia
funkcjonowanie w modelu odchudzonym
(lean operation), zakorzeniając się w infrastrukturze zbudowanej przez innych.
Coca-Cola nie ustaje w wysiłkach,
aby dokonywać outsourcingu kolejnych
sfer swej aktywności. Co ciekawe, dotyczy to nawet badań rozwojowych. Gigant
z Atlanty postanowił kilka lat temu outsourcować próby znalezienia naturalnego słodzika, który byłby niskokaloryczny i miał smak przypominający cukier.
Korporacja rozpoczęła dwie kampanie na
platformie HeroX – pierwszą, która
daje pięciu jednostkom szansę wygrania
po 100 tys. dolarów, i drugą, w której jedyną nagrodą jest milion dolarów. Pierwsza kampania to „wyzwanie słodkiej
opowieści”: konsumenci na całym świecie mogli podzielić się spisanymi anegdotami lub materiałami wideo o swych
ulubionych metodach naturalnego słodzenia żywności i napojów w ich kulturach, społecznościach lub rodzinach.
Druga kampania skierowana była do
uczonych, którzy mieli znaleźć zdrowszą
– a równie smaczną – alternatywę dla
cukru.
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Ekologiczne
koszty funkcjonowania
Dla absolwenta studiów MBA model
Coca-Coli będzie świetnym przykładem,
jak sprytnie zarobić duże pieniądze. Pojawiają się jednak pytania o ukryte, w tym
ekologiczne, koszty takiego systemu
funkcjonowania na rynku.
Rzecz jasna, ta korporacja nie jest odosobniona w swym eksploatatorskim
podejściu do zasobów przyrodniczych.
Doskonałym tego przykładem jest decyzja
z lat 50. ubiegłego stulecia, kiedy CocaCola oraz PepsiCo i Anheuser-Busch
postanowiły odejść od zwrotnych butelek szklanych, które producenci sami czyścili i ponownie napełniali, przechodząc na system jednorazowych metalowych i plastikowych opakowań (używanych po dziś dzień), co było przemyślnym sposobem cięcia kosztów
i przerzucenia brzemienia odpowiedzialności na konsumentów za zużyte butelki i puszki. To kolejny przykład prywatyzacji zysków i przekierowania kosztów na odbiorców (i, dodajmy, środowisko). Konsumenci muszą radzić sobie
z górą śmieci, segregować je, zaś na państwie spoczywa obowiązek łożenia na
kosztowne programy recyklingu.

Elmore zwraca uwagę na kluczową
– zwłaszcza w obecnym stuleciu – sprawę, a mianowicie kwestię wody. System
dystrybucji Coca-Coli jest bardzo zdecentralizowany (co wiąże się z siecią outsourcingu i franczyz), co powoduje konieczność zakorzenienia się nieomal
wszędzie na świecie. Wydobywanie
ogromnej ilości wody w wielu miejscach stanowi problem – przykładem tego
mogą być pozbawione dostępu do adekwatnych źródeł wodnych Indie. W obliczu wyczerpywania się zasobów wody
pitnej na kolejnych obszarach świata,
można się zastanowić nad adekwatnością
takiego modelu działania w ogóle. Wątpliwe, czy butelkowanie wody, która jest
bardzo cennym – wręcz krytycznym – zasobem w wielu miejscach, jest społecznie
i ekologicznie racjonalne.
Coca-Cola nie jest tylko producentem
coca-coli i jej różnych odmian, jest również globalnym potentatem na rynku
wody butelkowanej. Ten skrajnie nieekologiczny sposób nawadniania organizmu upowszechnił się w wielu krajach
z powodu braku dostępu do zdatnej do
picia wody w licznych miejscach na
świecie. Rzecz jasna, woda butelkowana,
przeważnie czerpana z ujęć publicznych,

jest setki – lub tysiące! – razy droższa od
tej samej wody z kranu.
Generalnie rzecz ujmując, model
biznesowy Coca-Coli wywodzi się
z XIX wieku, kiedy ceny surowców
były niskie lub bardzo niskie, a nikomu
nawet nie śniło się, że kiedyś nasza planeta może nie móc sobie poradzić z presją człowieka, a dokładniej konsumpcyjnego kapitalizmu. To, co zostało
ukształtowane w trakcie tzw. amerykańskiej epoki pozłacanej, musi zmierzyć
się z rzeczywistością ekologiczną czasów
współczesnych.

Zakończenie
Powyższe rozważania jednoznacznie dowodzą, że zjawisko outsourcingu
jest bardzo stare, zaś producent napojów
bezalkoholowych z Atlanty osiągnął
w nim mistrzostwo. Przyjęty przez
Coca-Colę model biznesowy okazał się
nader opłacalny. Stosuje przy tym eksternalizację kosztów – prawdziwie gorzką cenę za lepki i słodkawy napój z kofeiną płacą lokalne społeczności w Afryce czy Indiach, a także przyroda, której
nieodnawialne zasoby są bezwzględnie
wykorzystywane.
I
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America Factory
– nowy/stary świat pracy
Zwycięzcą w kategorii ﬁlmów dokumentalnych tegorocznej gali oscarowej
jest amerykański dokument „American Factory”, opowiadający historię
miasteczka Dayton oraz dawnej fabryki General Motors, będącej rdzeniem
robotniczej społeczności ze stanu Ohio. Film skupia niczym w soczewce
wiele najnowszych problemów, z jakimi mierzy się dziś klasa robotnicza.

Wojciech Łobodziński
2008 r. jedną z wielu ofiar
kryzysu finansowego stała
się fabryka samochodów
General Motors w Dayton. Świadkami jej końca były kamery
prowadzone przez dwójkę dokumentalistów Stevena Bognara i Julie Reichert.
Nie przyglądali się oni całemu procesowi tylko z zewnątrz zakładu, przeprowadzając wywiady i badając nastroje
społeczności, ale też wyposażyli niektórych z pracowników w małe, poręczne
kamery, które pozwoliły im uwiecznić
moment schodzenia z taśm produkcyjnych ostatnich samochodów. Jednak nie
był to koniec historii fabryki z Ohio. Kilka lat później została ona wykupiona
przez chińską firmę Fuyao, specjalizującą się w produkcji szkła samochodowego. Choć wydaje się, że jest to szczęśliwe zrządzenie losu, które pozwoli tchnąć
nowe życie w postindustrialną społeczność, para dokumentalistów przekonuje nas, że nie do końca tak jest.
Wykup fabryki miał miejsce w 2014 r.,
nabywcą i główną osobą sygnującą nową
inwestycję był Cao Dewang, chiński miliarder. Zgodnie z koncepcją prezesa
Cao – tak tytułowany jest on przez
swych pracowników – plan zakładał zatrudnienie do 2 tys. pracowników amerykańskiego pochodzenia, wspartych
kilkusetosobową grupą pochodzącą
z Chin. Wsparcie to miało na celu, prócz
prostego przekwalifikowania amerykańskich robotników, wprowadzenie ich
w rygorystyczny rytm i styl produkcji stosowany w Chinach. Przy okazji miało to,
zdaniem prezesa Cao oraz towarzyszących mu menedżerów, stanowić nowy
krok w relacjach chińsko-amerykań-
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skich, dla których czymś nowym były inwestycje pochodzące z Państwa Środka.
Przykładem dla tego nowego rozdziału
miała być nowa fabryka firmy Fuyao,
jak i panujący w niej nowy model produkcji.
Aby stało się to możliwe, firma zainwestowała wiele czasu i pieniędzy
w przygotowanie chińskich pracowników. Kamera pary dokumentalistów
uważnie przygląda się szkoleniom, które miały ułatwić pracownikom z obu kontynentów porozumienie i oswojenie nowej sytuacji. Dla chińskich pracowników
czymś nowym jest swoboda i wolność,
jaką cieszą się ich amerykańcy koledzy.
Wyrażana jest ona nie tylko w rzeczach
tak podstawowych jak ubiór w miejscu
pracy, ale też w sposobie podchodzenia
do samych czynności produkcyjnych.
Amerykanie i Amerykanki bardzo chętnie umilają sobie pracę rozmową, nie wahają się skarżyć na warunki pracy czy zachowanie swych przełożonych. Choć
hipotetycznie wydaje się, że takie zderzenie dwóch kultur pracy może się nie
udać, dokument temu przeczy, ukazując
nam rzeczywistość, w której dochodzi do
owocnej współpracy, zamieniającej się nawet w relacje przyjacielskie pomiędzy
przedstawicielami tak odległych od siebie społeczności robotniczych.
Jednak po pewnym czasie pojawiają się coraz większe problemy. Swoboda
amerykańskich pracowników, ich silne
poczucie podmiotowości w miejscu pracy przestaje odpowiadać wymaganiom
chińskiego managementu. Okazuje się, że
Fuyao mogło odnieść sukcesy w Chinach
głównie dzięki temu, że pracownik jest
tam sprowadzany dość brutalnie do roli

jednego z wielu tysięcy trybików w maszynie. Aby móc jak najpełniej wykorzystywać jego zdolności produkcyjne,
jest on specjalnie musztrowany i wychowywany w miejscu pracy. W kraju,
w którym dla wielu ten typ pracy jest jedyną możliwością, tak surowe rozwiązania nie spotykają się z oporem.
By zmienić tę sytuację i zażegnać
przyszłe napięcia, na horyzoncie pojawiają się dobrze znane w Ohio związki
zawodowe, zaś władze firmy postanawiają wysłać grupkę amerykańskich menedżerów na wycieczkę do Chin. Tam
uczą się oni chińskiego rygoru i modelu pracy. Jednak nawet sygnowane przez
Amerykanów próby implementacji takiego sposobu produkcji nie udają się.
Jednocześnie w firmie dochodzi do coraz większej liczby wypadków przy pracy. Pracownicy zauważają oni, że chińskie standardy BHP są zdecydowanie odległe od miejscowych, co jest dla nich nowym zjawiskiem. Powodowani coraz
większą frustracją zwracają się do jednego z najsilniejszych amerykańskich
związków zawodowych, pamiętającego jeszcze fordowskie czasy United
Automobile Workers. Na coś takiego nie
może zgodzić się prezes Cao Dewang,
który uważa, że pojawienie się związków
zawodowych w fabryce będzie oznaczało
jej koniec.
„American Factory” pokazuje nam
wiele bolączek dzisiejszego świata pracy.
Z jednej strony poruszony jest w nim wątek różnorodności kulturowej, zwiększającej się wraz z postępującą globalizacją
i zmieniającą się sytuacją geopolityczną,
co z kolei potęguje, o czym trzeba pamiętać, drastyczne konflikty. Mamy tu-
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taj przecież do czynienia z czymś, co wiele lat temu uchodziłoby za niemożliwe:
nagle chiński model produkcji jest implementowany w Stanach Zjednoczonych, choć wielu sądziło, że wektor
zmian może zwrócić się tylko w jedną
stronę. Z drugiej strony w filmie obcujemy z nową rzeczywistością świata pracy, w której związki zawodowe nie są
czymś normalnym, są wręcz anomalią
nieprzewidzianą w miejscu pracy, nawet
tak staromodnym jak fabryka części samochodowych. Możemy być świadkami
tego, jak nowoczesny kapitał radzi sobie
z podobnymi zagrożeniami, np. poprzez
specjalne antyzwiązkowe szkolenia dla
pracowników. Tutaj trzeba przyznać, że
ten wątek nie został należycie potraktowany w filmie. Jednak głównie reżyser
przygląda się konfliktowi kulturowemu, a nie jego klasowej, antagonistycznej realizacji, która gdzieś w głębi go determinuje.

Nagle chiński model produkcji jest implementowany
w Stanach Zjednoczonych, choć wielu sądziło, że
wektor zmian może zwrócić się tylko w jedną stronę.

Film ten z pewnością wyraża lukę,
która już niebawem zostanie zapełniona
przez nową rzeczywistość świata pracy,
o której powinniśmy coraz częściej mówić. Przyszłość kreuje się już dziś, na naszych oczach, i to od nas zależy, jak będzie ona wyglądać. Czy przyjmiemy
chiński model produkcji, redukując tym
samym pracowników do maszynowych
trybików, albo stworzymy nowy New
Deal, który pozwoli nam na bardziej humanitarne zderzenie się z automatyzacją
pracy? To pytania, na które już dziś powinna istnieć odpowiedź.
I
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O uberyzacji uniwersytetu

Szkolnictwo wyższe w Polsce i na całym świecie boryka się obecnie z wieloma problemami: śrubowaniem wymogów formalnych, coraz ostrzejszą
konkurencją, problemami z ﬁnansowaniem czy brakiem jednolitej wizji.
Odzwierciedla się to w pogarszaniu się warunków pracy i warunków
studiowania – czy można mówić o postępującej uberyzacji uniwersytetu?
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Maciej Bednarski
Dwie sceny z życia uczelni
Profesor Iksiński właśnie skończył
wykład online, który prowadzi dla kilku
tysięcy zapisanych poprzez platformę internetową słuchaczy, i ruszył na uczelnię.
Na kampusie będzie dzisiaj prowadził
dwa seminaria, które przeszły proces wieloetapowej selekcji formalnej i zajęły odpowiednio wysokie miejsca w otwartym
konkursie na zainteresowanie wśród potencjalnych studentów. To dobra zmiana
dla profesora, ponieważ w zeszłym roku
akademickim jego kursy nie cieszyły się
popularnością, a ich uczestnicy zostawiali
niskie noty w aplikacji rankingowej. Jeżeli w tym sezonie uzbiera wystarczająco dużo punktów, uda mu się przejść
z rankingu dydaktycznego do rankingu
badawczego i aplikować o środki na prowadzenie badań, które w jego subdyscyplinie otrzymuje rocznie tylko kilka
osób.
Janek Kowalski również brał udział
w wykładzie profesora Iksińskiego.
W tym momencie jego progres z przedmiotu system wyliczył na 76% i już niedługo będzie mógł otworzyć test zaliczeniowy. Janka nie było stać na to, żeby
zapisać się na tradycyjne studia, bo to pochłonęłyby jego czas, zarobki lub jedno
i drugie, postawił więc na jedną z uczelnianych platform edukacyjnych. Dzięki
rozłożeniu w czasie, doraźnym i bezwysiłkowym płatnościom oraz automatyzacji
dostępu do treści, zaliczeń oraz generowania informacji zwrotnych, Janek może
spokojnie się dokształcać w wygodnych
dla niego warunkach. Wykładowi profesora Iksińskiego dał cztery gwiazdki na
pięć. Niby był dobrze poprowadzony, ale
Janek nie był specjalnie zainteresowany
tym elementem w ramach całego kursu.

Główne tendencje
Dwie powyższe historie z życia
uczestników szkolnictwa wyższego są na
szczęście wyłącznie wytworem wyobraźni. Ale proces uberyzacji kolejnych obszarów usług społecznych nie zatrzyma swojej ekspansji wyłącznie ze
względu na wielowiekową tradycję lub
dumnie brzmiącą misję. Szkolnictwo
wyższe w Polsce targane reformą Gowina może wydawać się wciąż niezwykle
dalekie od choćby częściowego zuberyzowania, ale należy pamiętać przynajmniej o dwóch kwestiach. W ciągu ostatnich trzech dekad zmienia się podejście
do finansowania edukacji oraz badań

– zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak
i w Europie coraz silniej odczuwana jest
biurokratyzacja, parametryzacja i rozliczalność (accountability) w szkolnictwie
wyższym. Z jednej strony w społeczeństwach opartych na wiedzy badania naukowe stały się niezbędnym czynnikiem
wzrostu oraz innowacji, z drugiej zaś obserwujemy postępujące utowarowienie
edukacji i badań, a także dominację utylitarystycznego czy wręcz inwestycyjnego podejścia do kształcenia i wykształcenia. Zarówno edukacja studentów,
jak i prowadzenie badań naukowych coraz wyraźniej podporządkowywane są
myśleniu w kategorii ROI (rate of interest) – czy to w kontekście rynku pracy,
komercjalizacji wyników, czy innowacyjności gospodarki. To zaś sprawia, że
na obszar ten coraz łatwiej wprowadza
się rozwiązania technologiczne i biznesowe, znane do tej pory chociażby z transportu osób (jak eponimiczny Uber) czy
rozrywki (chociażby Netflix). Dobrym
przykładem tego jest rozwój platform
typu MOOC (Massive Online Open
Courses) – Coursera czy Khan Academy,
a także popularność edukacyjnych kanałów w ramach serwisu YouTube.

Houston, mamy problem?
Mamy więc do czynienia z powszechnie postępującą komodyfikacją
i komercjalizacją aktywności uniwersytetu – zarówno od strony badań, dydaktyki, pracowników, jak i studentów.
Staje się czymś absolutnie naturalnym
mówienie o „modelu biznesowym” uczelni, o rentowności badań i dydaktyki. Wiemy, z czym wiąże się proces uberyzacji
i jakie są jego typowe negatywne konsekwencje – postępująca prekaryzacja osób
dostarczających usługi, zdjęcie odpowiedzialności z podmiotu dostarczającego
technologię, omijanie regulacji obowiązujących w danej branży, obniżenie się
ogólnego poziomu usług, satysfakcji
klientów itd. Czy można powiedzieć, że
szkolnictwo wyższe i nauka też zaczynają
mierzyć się z tymi problemami? Jeżeli tak,
to jakie są tego przejawy?

Symptomy
Pewien pośredni symptom uberyzacji szkolnictwa wyższego można dostrzec w polityce uczelni wyższych, polegającej na dostosowywaniu oferty kierunków i ich programów do tak zwanych
potrzeb rynku pracy. Całkiem niedawno
podczas minikonferencji organizowanej
przez Inicjatywę Edukacyjną LSE PBS
rektor Collegium Civitas mówił o tym,
jak w ciągu ostatniej dekady jego uczelnia musiała skonfrontować się z tym, że

jej misja rozmija się z oczekiwaniami studentów, i jak w tej sytuacji uznano, że należy misję dostosować do tych oczekiwań,
a nie na odwrót. Mogłoby się zdawać, że
jest to raczej problem uczelni prywatnych,
ale przecież podobną zmianę w narracji
i ofercie zaobserwować można również
na uczelniach publicznych. Coraz większa obecność tak zwanych kierunków
praktycznych i przedmiotów mających
wyraźnie na celu przekazanie konkretnych umiejętności przydatnych na rynku pracy nie jest żadnym przypadkiem.
To wyraźne przejście od podejścia, w którym uniwersytet oferuje pewną ścieżkę
edukacyjną, opierając się na swojej wizji
kształcenia i badania, do podejścia typowego dla on-demand economy, w którym usługi i produkty muszą być „skrojone” pod oczekiwania klientów. Dość
ironicznie coraz większa część prac i nowych zawodów na rynku pracy nie wymaga z kolei żadnego konkretnego wykształcenia ani specjalistycznych umiejętności – przynajmniej takich, które
wymagałyby nauczania w ramach określonych kierunków, tworzonych z długofalową perspektywą.
Innym zjawiskiem jest wysoka popularność platform typu MOOC czy chociażby kanałów edukacyjnych w serwisie
YouTube. Nie dotyka to jeszcze bezpośrednio funkcjonowania uczelni, ale
warto się zastanowić, czy w którymś momencie rozwiązania te nie zaczną dyktować tego, jak zmieniać się będzie dydaktyka w ramach uniwersytetu. Już teraz elektroniczne platformy edukacyjne
stanowią na wielu uczelniach uzupełnienie procesu nauczania (chociażby
platforma COME na UW) – czy mamy
jednak jasność co do tego, jakie proporcje pomiędzy różnymi rozwiązaniami
powinny być zachowane w szkolnictwie wyższym? Istnieją już przecież uniwersytety działające niemalże w całości
online, jak chociażby amerykański University of Phoenix.
Z drugiej strony szereg symptomów
powolnej uberyzacji dostrzec można
w zmianach dotykających prowadzenie
badań na uczelniach oraz warunki pracy, do których przyzwyczajani lub zmuszani są pracownicy naukowi. Sytuacja,
w której badacze konkurują ze sobą
w rankingach, muszą wykonywać mnóstwo pracy administracyjnej i realizować
cele punktowe jest w tym momencie już
czymś powszechnym i prawnie uregulowanym. Co więcej, przynajmniej część
środowiska naukowego nie widzi w tym
strukturalnego, fundamentalnego problemu, lecz pewne niedociągnięcia systemu. W artykule jednego z bardziej
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rozpoznawalnych badaczy nauki, Emanuela Kulczyckiego, możemy przeczytać
o grze parametrycznej, w której jedną ze
strategii stała się tak zwana punktoza,
czyli publikowanie jak najwięcej bez
względu na liczbę punktów przypisaną
do publikacji w określonym czasopiśmie
naukowym. Obecnie proces ten ma być
ukrócony poprzez wprowadzenie limitu zgłaszanych publikacji za dany okres
podlegający ewaluacji. Część środowiska
nie widzi również problemu w tym, na
jakich warunkach finansuje się badania,
w których coraz większa część środków
dostępna jest tylko w systemie grantowym – wymusza to więc coraz silniejszą
konkurencję pomiędzy naukowcami, jak
również dostosowywanie ich pracy – metod, tempa, trybu i tematyki – do wymagań formalnych stawianych w konkursach. Niestety niektórzy członkowie
akademii wolą traktować tę sytuację
jako punkt wyjścia do adaptacji, a nie krytyki – przykładowo w specjalnym wydaniu magazynu online Euroscientist
sprzed paru lat poświęconym zjawisku
uberyzacji w nauce wybrzmiewa raczej
ton akceptujący. Autorzy nie zastanawiają
się, jak odwrócić i zablokować ten proces, a raczej na ile go dopuścić, jakie ma
pozytywne strony. Warto również zwrócić uwagę na to, jak duże nakłady finansowe idą za badaniami mającymi
tak zwany potencjał wdrożeniowy, czy też
szerzej – których wyniki łatwo poddają
się komercjalizacji, a jak duże za tak zwanymi badaniami podstawowymi, zwłaszcza w dyscyplinach humanistycznych
oraz społecznych. Ponownie, choć z innej strony, obrazuje to przejście od własnej, specyficznej wizji prowadzenia badań naukowych uniwersytetu do sytuacji,
w której badania te również zaczynają
w coraz większym stopniu być prowadzone w trybie on-demand.
Powyższe zjawiska odciskają wyraźne piętno na sytuacji pracowników naukowych, na warunkach, w jakich prowadzą dydaktykę oraz badania. Jak
mówi Monika Kostera, profesor nauk
ekonomicznych i humanistycznych
z Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmująca
się problematyką antropologii organizacji
oraz zarządzania humanistycznego, jednym z palących problemów jest prekaryzacja wszystkich uczestników instytucji edukacji wyższej i nauki. „Strategia
przetrwania organizacji wymaga utrzymania luzu strategicznego i można śmiało powiedzieć, że firmy typu Uber przerzucają ten luz na pracowników niemal
w całości. Uniwersytety także czynią to
w dużym stopniu. To pracownik jest
czynnikiem, który można szybko dodać
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lub ująć, wykorzystać lub bez żadnych
kosztów dla firmy odstawić na półkę”.
Coraz częściej pracownicy naukowi muszą łączyć pracę naukową z innymi, dodatkowymi formami zatrudnienia lub łączyć pracę na kilku uczelniach, by zapewnić sobie życie na godnym poziomie.
Część z nich osiąga to tylko dzięki funduszom grantowym, wielu zaś musi
główne źródło przychodów znaleźć poza
uczelnią, co również każe się zastanowić,
na ile mogą się zaangażować w pracę naukową. Z drugiej strony stawia się przed
pracownikami naukowymi coraz bardziej
wyśrubowane wymogi podparte narracją o „doskonałości naukowej”, co prowadzi do coraz większej presji. Profesor
Kostera zwraca uwagę także na inne grupy społeczności akademickiej w kontekście prekaryzacji. „Kiedyś studenci byli
uczestnikami uniwersytetów, na ograniczonych warunkach, lecz jednak uczestnikami, mającymi prawa i obowiązki.
Obecnie stosuje się wobec nich metafory «klienta» z mniej lub bardziej dosłownymi konsekwencjami”. Sytuacja

usług. Uniwersytet jako niezwykle specyficzna instytucja nie poddaje się łatwo
procesom komodyfikacji i komercjalizacji,
ale nie jest na nie tak odporny, jak można by sobie życzyć. Postępująca uberyzacja sprawia, że coraz mniej mówi się
o misji uniwersytetu, o uczelniach wyższych jako o miejscach i społecznościach, które wnoszą pewną wartość
dodaną, a coraz więcej o tym, jak powinny się zmienić, żeby zaspokoić oczekiwania społeczeństwa. Trudno jednak
określić, jaką konkretnie usługę i produkt
uniwersytet i jego członkowie, pracownicy naukowi, oferują. Dyplom? Zestaw umiejętności? Przydatną wiedzę?
Ogólne wykształcenie? Wyniki naukowe?
Dobrych obywateli? Nawet gdybyśmy
uznali, że wszystkie te obszary mieszczą
się w ofercie uniwersytetu, to całość staje się tak złożonym procesem, że nie sposób o proste ujęcie go w ramach jednej,
konkretnej kategorii produktu lub usługi. Dlatego też próby pełnego utowarowienia szkolnictwa wyższego (a dalej
– uberyzacji) napotykają na liczne trud-

Postępująca uberyzacja sprawia,
że coraz mniej mówi się o misji uniwersytetu.

wywiera presję zarówno na studentach,
jak i na doktorantach. „Obecnie doktorant jest studentem i w wielu miejscach
płaci za to czesne, a całkiem dodatkowo
bywa sprekaryzowanym asystentem dydaktycznym, konkurującym o godziny
z asystentami z doktoratem. Przy tym, jeśli ma mieć jakikolwiek szanse na lepsze
warunki zatrudnienia, czyli «karierę»,
musi w nieprawdopodobnie trudnym do
zorganizowania czasie wolnym, jaki mu
zostaje, realizować badania i publikować,
by sprostać coraz bardziej niebotycznie
wyśrubowanym warunkom awansu”.
Chociaż na gruncie polskim wprowadzenie zmian w postaci kształcenia bezpłatnego w szkołach doktorskich chwilowo mogło zatrzymać rozwój tych problemów, to jednak nie wydaje się, żeby
je ostatecznie rozwiązało.

Misja vs. model biznesowy
Farhad Manjoo w tekście dla „New
York Times’a” sprzed paru lat wskazuje
na to, że model Uberowski niekoniecznie da się przełożyć na każdy obszar

ności i odpór ze strony środowiska naukowego. Trudno także powiedzieć,
czy w przypadku dydaktyki oraz badań
naukowych mamy do czynienia z coraz
bardziej intensywnym rozwojem sharing
economy, czy raczej z on-demand economy. Nie jest to przecież bez różnicy
dla przyszłości uniwersytetu i bez znaczenia dla jego centralnej charakterystyki
wywodzącej się ze średniowiecznego pojęcia universitas. O ile idea współdzielenia się i współpracy jest mu jak najbliższa, o tyle idea działania „na żądanie” – wręcz przeciwnie. Dla niektórych
powyższe uwagi mogą być uspokajające. Uczelnie mają jeszcze wysoką odporność na działanie sił rynkowych. Wynika to z wciąż silnej tradycji, dużej estymy dla badań podstawowych oraz autonomii uniwersytetów. Nie powinno
być to jednak w żadnym razie powodem
bagatelizowania omawianego tu problemu. Dopóki efektywny model biznesowy będzie ważniejszy od misji, uniwersytet nie będzie wolny od zagrożenia dalszą uberyzacją.
I

Jesteśmy rodzinną manufakturą, której
początki sięgają 1931 roku.

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

Nasze lody tworzymy według tradycyjnej
receptury, która nie zawiera półproduktów
i substancji chemicznych.

gofry orkiszowe: klasyczne i belgijskie
naleśniki słodkie i wytrawne
pieczywo na zakwasie
ciasta, ciastka i drożdżówki
przekąski
kanapki
sałatki
pasty do pieczywa
kawę i herbatę sezonową

Używamy wyłącznie produktów
naturalnych.
Przyjdź i przypomnij sobie smak
dzieciństwa!
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