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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 po-
prawienia 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!

Czy obronimy się 
przed uberyzacją pracy?

Piotr Szumlewicz
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Śmieciowy rynek pracy
Polska jest krajem o gigantycznej

skali niestandardowego zatrudnienia.
Chociaż już pięć lat temu PiS obiecywał
likwidację umów śmieciowych, to ich ska-
la 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 kil-
kaset tysięcy nisko opłacanych stażystów

i wciąż rozbudowywana szara strefa.
Niestandardowe umowy przenikły do
większości branż, w tym do służby zdro-
wia czy górnictwa, gdzie jeszcze kilka-
naście lat temu mało kto o nich słyszał.
Nawet w obrębie jednej firmy, Polskich
Linii Lotniczych LOT, pracownicy wy-
konujący te same obowiązki i pracujący
w tym samym trybie mają różne rodza-
je umów. To jawna kpina z prawa pracy,
a zarazem uderzający dowód braku re-

gulacji na poziomie branżowym. Dlate-
go też Polska jest krajem o najniższej ska-
li układów zbiorowych w Unii Europej-
skiej.

Polska jest też krajem, w którym na
masową skalę wynagrodzenia nie są pła-
cone na czas, a wiele firm nie płaci za
nadgodziny. Ponadto uzwiązkowienie
wynosi nieco ponad 10%, a w mikro-
przedsiębiorstwach oscyluje wokół zera.

Mamy też bardzo niesprawiedliwy
system podatkowy. Osoby o niskich za-
robkach płacą relatywnie wysokie po-
datki, a milionerzy mają niskie obciąże-
nia fiskalne.

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

dzo niskie i selektywne zasiłki dla bez-
robotnych, które nie pozwalają na za-
spokojenie podstawowych potrzeb.

Patologii jest więc mnóstwo i rząd
Prawa i Sprawiedliwości ich nie ograni-
czył. Paradoksalnie szansą na systemowe
zwalczenie przynajmniej części nega-
tywnych zjawisk jest kryzys wywołany
epidemią. Gwałtowne załamania go-
spodarki to nie tylko tragedia dla setek
tysięcy ludzi, ale też szansa na nową or-
ganizację ładu społeczno-ekonomiczne-
go. Niestety widzimy, że ani rząd, ani
opozycja nie zamierzają wykorzystać re-
cesji do systemowej naprawy polskiego
rynku pracy.

Pomoc dla firm, a nie ludzi
Tarcza antykryzysowa rządu opiera

się głównie na kredytach i zwolnieniach
dla przedsiębiorców. Rząd rezygnuje z po-
boru składek od części firm, w tym
wszystkich mikroprzedsiębiorstw, do-
płaca do pensji pracownikom w fir-
mach, w których jest zastój, oferuje nie-
wielkie kredyty. Generalnie wsparcie
adresowane jest głównie do mikro-
przedsiębiorców, a w dalszej kolejności
do małych i średnich firm. W mniejszej
skali dotyczy firm dużych. Natomiast
w nikłym stopniu tarcza wspiera pra-
cowników etatowych i w ogóle nie
wspiera pracowników zatrudnianych
w ramach co miesiąc odnawianych
umów cywilnoprawnych. Nie ma też żad-
nych dodatkowych świadczeń dla osób �

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.

Tarcza antykryzysowa rządu opiera się głównie 

na kredytach i zwolnieniach dla przedsiębiorców.

dla przedsiębiorców.

Piotr Szumlewicz
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bezrobotnych i tych, które tracą pracę
w wyniku kryzysu.

Ponadto wszystkie propozycje rządu,
podobnie jak i poprawki opozycji, za-
kładają kolaps gospodarki i olbrzymią po-
moc dla niedziałających przedsiębiorstw.
Państwo ma dokładać dziesiątki miliar-
dów złotych do firm, które zawieszają
swoje działanie. Na dodatek rząd rezy-
gnuje z pobierania dużej części składek
i podatków. Innymi słowy władza uru-
chamia potężne wydatki, które w żadnej
mierze nie przyczyniają się do rozkręce-
nia koniunktury, a do tego pozbywa się
środków do aktywnego przeciwdziałania
kryzysowi. To nie jest program walki
z kryzysem, tylko bardzo droga kro-
plówka, która doprowadzi do katastro-
fy gospodarki i bankructwa państwa, je-
żeli epidemia potrwa ponad trzy miesiące.
Jednocześnie to program, który prak-
tycznie 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 struk-
turalnych zmian na rynku pracy. Pomoc
dla mikroprzedsiębiorstw jest bezwa-
runkowa, nie nakłada ona na nich obo-
wiązku zamiany śmieciówek na etaty ani
nawet zachowania poziomu płac. Rząd
i opozycja jednym chórem zgadzają się,
że ma nastąpić nacjonalizacja strat po-
szczególnych 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 po-
trzeba aktywnego przeciwdziałania bez-
robociu przez uruchomiony na masową
skalę system zamówień publicznych.
Państwo nie powinno ładować miliar-
dów w niedziałające firmy, lecz za wszel-
ką cenę podtrzymywać ekonomiczną ak-
tywność społeczeństwa, podporządko-
wując rynek pracy wyższej jakości życia
społecznego w czasie epidemii. Innymi
słowy rozkręcanie koniunktury powin-
no oznaczać realizację ważnych potrzeb
społecznych.

Takie działania powinny wymagać
szybkiej i daleko posuniętej koordynacji
między działaniami władzy krajowej i sa-
morządowej. W ramach tego programu
restauracje i kawiarnie mogłyby przy-
gotowywać posiłki dla szpitali, domów
opieki społecznej czy urzędów. Hotele

i uzdrowiska, które decyzją rządu zostały
zamknięte, powinny zostać wykorzy-
stane jako miejsca kwarantanny i miesz-
kania 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 publicz-
nych. 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 wpły-
wy podatkowe i obniżać popyt we-
wnętrzny. Innymi słowy w czasie kryzy-
su państwo powinno być głównym kre-
atorem miejsc pracy, a zarazem zlece-
niodawcą dla prywatnych przedsię-
biorstw. Nie chodzi o podtrzymywanie
recesji, a o masową mobilizację państwa
na rzecz walki ze śmiercionośnym wi-
rusem i zarazem ratowanie gospodarki.
Niestety nic takiego nie proponuje ani
rząd, ani opozycja, ani państwo, ani sa-
morządy.

Stabilizacja rynku pracy
Kryzys daje szansę, aby ustabilizować

rynek pracy i znacząco obniżyć skalę nie-
standardowego zatrudnienia. Dlatego
Związkowa Alternatywa zaproponowa-
ła, aby część pomocy w ramach tarczy an-
tykryzysowej uzależnić od zamiany umów
śmieciowych na etaty. W czasie kryzysu
rząd mógłby ogłosić abolicję dla praco-
dawców, którzy dotychczas omijali obo-
wiązek zatrudnienia na etat i nie karać ich
mandatami, a teraz dać im szansę na eli-
minację niestandardowego zatrudnie-
nia i wręcz udzielić dodatkowej pomo-
cy finansowej. 

Warto też zwrócić uwagę, że w ra-
mach deklarowanej pomocy rząd nie po-
trafi precyzyjnie określić adresatów. Po-
moc obejmie wiele firm, które wcale nie
poniosły strat w związku z epidemią, a za-
razem ominie setki tysięcy osób, które
utraciły dochód. Dlatego widzimy, że
w polskiej gospodarce potrzeba więcej
przejrzystości, w tym branżowych ukła-
dów zbiorowych, które wyznaczałaby
warunki pracy w poszczególnych zawo-
dach. Dzięki ich funkcjonowaniu pomoc
mogłaby być precyzyjnie adresowana
do pracowników tych branż, które po-
niosły największe straty. Łatwiej adreso-
wać pomoc i podejmować negocjacje,
gdy rynek pracy jest bardziej uporząd-
kowany.

Poprawa jakości 
usług publicznych

Kryzys obnażył niską jakość usług pu-
blicznych. Mnóstwo pracowników pla-
cówek medycznych i domów pomocy
społecznych zakaziło się koronawirusem
ze względu na braki sprzętu medyczne-
go, braki procedur BHP oraz rozpo-
wszechnione umowy niestandardowe,
które skutkują tym, że tysiące pracow-
ników medycznych pracują w wielu
szpitalach. W konsekwencji jedna pielę-
gniarka zakażona koronawirusem może
zakazić pacjentów i personel medyczny
nawet w pięciu szpitalach. Okazało się
też, że polskie państwo bardzo szybko za-
częło dezerterować ze swoich podsta-
wowych obowiązków. Najbardziej na-
rażeni na śmiertelne skutki koronawirusa
seniorzy już w marcu utracili opiekę in-
stytucjonalną, ponieważ rząd zdecydował
się zamknąć domy seniora. Zamiast za-
gwarantować osobom chorym i niedo-
łężnym najwyższe standardy opieki, wła-
dza pozbawiła ich wsparcia. 

Wraz z rozwojem epidemii coraz
gorzej działały też urzędy państwowe i sa-
morządowe. Ludzie nie mogli załatwić
nawet najważniejszych spraw admini-
stracyjnych, a pomoc obywatelom często
była uzależniona od widzimisię po-
szczególnych urzędników. Praktycznie
przestały działać też sądy, urzędy pracy
czy Państwowa Inspekcja Pracy. W cza-
sie, gdy ludzie najbardziej potrzebowali
wsparcia, władza postanowiła abdyko-
wać. Okazało się też, że częścią planu rzą-
du w czasie kryzysu stały się zwolnienia
i obniżki pensji dla pracowników sekto-
ra publicznego. Nie dość więc, że urzę-
dy zaczęły gorzej działać, to dodatkowo
rząd postanowił ograniczyć w nich za-
trudnienie.

Państwo nie wyciągnęło zatem żad-
nych lekcji z epidemii. Z całą pewnością
społeczeństwo lepiej znosiłoby trudny
okres, gdyby urzędy wspierały je w ra-
dzeniu sobie z codziennymi problemami.
Tym bardziej, że kryzys obnażył braki
w funkcjonowaniu prywatnych instytu-
cji – przykładowo komercyjna służba
zdrowia błyskawicznie wycofała się z po-
mocy pacjentom. Okazało się, że przy
strukturalnych problemach, tylko pań-
stwo jest w stanie skutecznie reagować.
Niestety polski rząd nie wykorzystuje epi-
demii do poprawy jakości administracji.
A przecież z całą pewnością kryzysy i klę-
ski żywiołowe będą się powtarzać. Już te-
raz mamy kryzys klimatyczny i związa-
ną z nim suszę. Tutaj również rząd nie po-
dejmuje praktycznie żadnych działań
naprawczych, a wręcz w czasie trwania
epidemii pojawił się pomysł, wspierany

�
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przed duże centrale związków zawodo-
wych, by Polska odeszła od ograniczeń
emisji CO2. To najlepsza droga, aby z jed-
nej klęski żywiołowej szybko przejść do
następnej.

Minimalny Dochód 
Gwarantowany

Kryzys to też świetna okazja, by
uszczelnić systemy przeciwdziałania bie-
dzie i wykluczeniu społecznemu. Mamy
bardzo nieszczelny i selektywny system
wsparcia dla osób o niskich dochodach.
Zgodnie z ostatnimi danymi w 2018 r. po-
mimo dobrej koniunktury na rynku pra-
cy 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 prosperi-
ty doszło do zwiększenia wykluczenia spo-
łecznego, które nastąpiło we wszystkich
grupach społecznych. Bardzo trudna jest
też w Polsce sytuacja osób bez pracy. Choć
bezrobocie w ostatnich miesiącach nie-
znacznie przekracza 5%, bez prawa do za-
siłku jest około 85% bezrobotnych! To
najwyższy odsetek w Unii Europejskiej;
ponadto zasiłek jest bardzo niski i nie po-
zwala na zaspokojenie nawet podstawo-
wych potrzeb. Jeśli tak źle wyglądała sy-
tuacja osób najuboższych przed epidemią,

to z całą pewnością dojdzie do olbrzy-
miego skoku ubóstwa w jej trakcie.

Dlatego rząd powinien radykalnie
zmienić swoją politykę i przyjąć kom-
pleksowe rozwiązania, które chroniłyby
przed ubóstwem tak w czasie kryzysu, jak
i po jego zakończeniu. Takim instru-
mentem walki z biedą mogłoby być
wprowadzenie Minimalnego Dochodu
Gwarantowanego, czyli świadczenia,
które uzupełniałoby dochody najuboż-
szych do określonego poziomu. W Pol-
sce często wskazywaną granicą ubóstwa
jest minimum socjalne, które wyznacza
taki zakres i poziom zaspokajanych po-
trzeb, aby osobie na każdym etapie jej
rozwoju umożliwić reprodukcję sił ży-
ciowych, posiadanie i wychowanie po-
tomstwa oraz utrzymanie więzi spo-
łecznych. Innymi słowy, wskaźnik mi-
nimum socjalnego to granica wyklucze-
nia z życia społecznego i kulturalnego.
W czwartym kwartale ubiegłego roku
granica minimum socjalnego w jedno-
osobowych gospodarstwach pracowni-
czych wynosiła 1218 zł, w dwuosobo-
wych gospodarstwach pracowniczych
– 2010 zł, w trzyosobowych z jednym
dzieckiem – 3022–3218 zł, w cztero-
osobowych z dwójką dzieci – 3890 zł,
w jednoosobowych gospodarstwach

emeryckich – 1195 zł, w dwuosobowych
gospodarstwa emeryckich – 1990 zł. In-
nymi słowy, aby zabezpieczyć społe-
czeństwo przed popadnięciem w ubó-
stwo, Minimalny Dochód Gwaranto-
wany powinien wynosić około 1500 zł.
Według ostatnich danych z 2018 r. po-
niżej granicy minimum socjalnego żyło aż
41,1% gospodarstw domowych. Wpro-
wadzenie MDG oznaczałoby zatem nie
tylko uratowanie setek tysięcy Polaków
i Polek przed biedą, ale też wyprowa-
dziłoby z ubóstwa miliony obywateli.
W ten sposób osoby całkowicie pozba-
wione dochodu, otrzymywałyby od pań-
stwa 1500 zł, a osoby zarabiające 900 zł,
dostawałyby 600 zł. Niektórzy wskazu-
ją, że to ryzykowne rozwiązanie, bo
przestałoby się opłacać zatrudnianie w ra-
mach umów cywilnoprawnych za kilka-
set złotych. Ale czy to faktycznie wada?
Może najwyższy czas na eliminację śmie-
ciówek i rozpowszechnienie umów eta-
towych, w ramach których już teraz pła-
ca 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 sku-
tecznie nas przed nią ochronią i pozwo-
lą godnie żyć po jej zakończeniu. �
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W
mediach społecznościo-
wych królowało radosne
„dziamborzenie” o cudach
wolnego rynku i błogosła-

wionych przedsiębiorcach tworzących
miejsca pracy (co prawda często dla
księgowego na Malcie). Wielbicielom
utopijnego, nigdzie nieistniejącego ka-
pitalizmu najbardziej przeszkadzają: pań-
stwo, podatki, które nakłada, standardy
zatrudnienia i jakości produktów, które
narzuca, paternalizm dotyczący zabez-
pieczenia na starość (zbrodnie ZUS-u).
Głosili oni pochwałę indywidualnego
przedsiębiorcy, samotnego żeglarza na
oceanie wolnego handlu, samorealizują-
cego się w „robieniu pieniędzy”. Ich ide-
ałem stał się mały „miś”: właściciel biura
rachunkowego, kantoru, internetowego
kramiku bądź wykonawcy teleinforma-
tycznych usług dla biznesu. CD Projekt
wskazał im drogę. To utrefieni na eks-
pertów radykalni prawicowi politycy, try-
buni gospodarczej wolności  (J. Kor-
win-Mikke, S. Mentzen, A. Dziambor),
a także pracownicy pseudonaukowych
think tanków, tryskający młodzieńczym
entuzjazmem dla wolnego rynku
(R. Gwiazdowski, A. Sadowski, T. Wró-
blewski). Robert Gwiazdowski próbował
karmić libertariańską papką polskich
wyborców. Zdobył poparcie w ostatnich

wyborach parlamentarnych w granicach
błędu statystycznego. Jeszcze raz po-
twierdza się obserwacja Uptona Sincla-
ira: „trudno spowodować, by człowiek
coś zrozumiał, jeżeli jego pensja zależy od
tego, żeby tego nie rozumiał”. Teraz do-
łączył do nich biznesmen, Grzegorz Haj-
darowicz, 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 reki-
nami wyczynowego kapitalizmu. Fakty
im nie sprzyjają. Po pierwsze, pomijają
piętrową konstrukcję kapitalizmu: po-
dział na wielkich przedsiębiorców na naj-
wyższym piętrze i drobiazg na dole.
Wielcy są w centrum rozgałęzionego sys-
temu gospodarczego, mali – na peryfe-
riach, jak w Polsce. Na samej górze są jego
tytani. Na początku to byli wielcy ne-
gocjanci: Jakob Fuggier czy John Law. Te-
raz władcy aplikacji, jak Jeff Bezos,
twórca Amazona, z majątkiem ocenianym
na 130 mld dolarów. Ci na górze nie po-
siadają  na ogół fabryk, mają za to jakiś
nowy produkt czy usługę. Uruchamiają
taśmę produkcyjną oplatającą glob, ofe-
rując 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 śru-
bek. Zbierają oni resztki z pańskiego sto-
łu. Wśród aktywnych zawodowo odsetek
przedsiębiorców jest największy w Bur-
kina Faso – 28%, w Tajlandii – 25% (we-
dług Global Entrepreneurship Moni-
tor). 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, ener-
gię i pracę dostępną w całej przestrzeni
gospodarczej świata. Nie trzeba przy tym
inwestować w majątek trwały, także wo-
bec dużej zmienności produktów. Kor-
poracja woli kontrolować rynek wiedzy
naukowo-technicznej, by czerpać rentę
z tzw. własności intelektualnej. Tylko tacy

Kwarantanna 
dla fundamentalistów 

rynkowych

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

Tadeusz Klementewicz
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„wolni przedsiębiorcy” mają szanse tra-
fić na listę „Forbesa”. Pod warunkiem, że
stworzą gigakorporację, wybierając dro-
gę pozbywania się konkurencji za spra-
wą przejęć i „papierowej przedsiębior-
czości”, na dodatek działającą na różnych
polach. W ten sposób nowoczesne, zbiu-
rokratyzowane, planujące przedsiębior-
stwo zadaje ostateczny cios mikroeko-
nomicznej ortodoksji. Stawia ona na
konkurencję między tymi, którzy zaczy-
nając od pucybuta, mogą stworzyć wiel-
ką firmę, jak np. CCC.

Po drugie, w harmonijnym społe-
czeństwie wolność i bezpieczeństwo są
syjamskim rodzeństwem. W polskim za-
ścianku dominuje liberalizm hołubiący
darwinowską walkę o przetrwanie ludzi
sukcesu materialnego, indywidualistów,
którzy bez skrupułów potrafią ukraść nie
tylko pierwszy milion. Ich ojcem du-
chowym jest Friedrich von Hayek – pro-
pagator spontanicznej ewolucji ładu spo-
łecznego, której napędem są konkurują-
cy ze sobą ludzie przedsiębiorczy. W prak-
tyce to apologia kapitalizmu ze słabą siłą
przetargową świata pracy. Rodzimi libe-
rałowie nie dostrzegają, w przeciwień-
stwie do wielu badaczy orientacji so-
cjalliberalnej (J.A. Hobsona, K. Polany-
iego, H.J. Changa, A. Walickiego, A. Sza-
haja), że kapitalizm tworzy dwa rodza-
je wolności: dobrą (wolność słowa, zrze-
szania się, wyboru zawodu, wolność
polityczną) i złą (wolność wyzyskiwania
bliźnich, wolność uzyskiwania daro-
wych korzyści niewspółmiernych do
wkładu i służby na rzecz wspólnoty). Dla-
tego rynek nie może być traktowany jako
realny suweren, a każda ingerencja w jego
funkcjonowanie – jako zamach na wol-
ność. Ta bowiem nie może istnieć bez bez-
pieczeństwa, obie te wartości nie są
konkurencyjne, lecz się warunkują. Przy
tym trzeba pamiętać, że motyw bogace-
nia się nie jest jedyny. Przedsiębiorcę po-
ciąga również swoisty hazard, polegają-
cy na wygrywaniu w rynkowej grze
z konkurentami i z przyrodą, w której
wielu przegrywa.

Po trzecie, tylko dwóch, trzech spo-
śród chętnych może być przedsiębior-
cami. Przed resztą stoi w najlepszym ra-
zie kariera specjalisty – najemnego pra-
cownika korporacji, w gorszym – pra-
cownika budżetówki, sektora usług per-
sonalnych, montażysty. Oni mogą wy-
pełnić życie  bogactwem więzi między-
ludzkich czy dobrami kultury. I to ich ła-
twiej namówić do odejścia od koncepcji
życia jako użycia, nieustannego dryfu od
jednego modelu SUV-a do kolejnego. To
im powinno zależeć na równym i po-
wszechnym dostępie do usług wysokiej

jakości: edukacji, opieki zdrowotnej,
kultury; na bezpieczeństwie emerytalnym
oraz łagodzeniu ryzyka utraty dochodów
z pracy. W przeciwnym wypadku po-
dzielą los miliarda samozatrudnionych
w Indiach. Oni bez stabilnych dochodów
żyją jak na krze lodowej. Szkoła powin-
na przygotować fachowca potrafiącego
współpracować z innymi w firmie czy
biurze, w środowisku życia i we wspól-
nocie narodowej. Obecnie jednak 49%
młodych preferuje pracę na własny ra-
chunek, a ich marzeniem jest własna fir-
ma (J. Czarzasty, A. Mrozowicki, bada-
nie „Młodzi pracownicy prekaryjni
w Polsce i Niemczech”, „Dziennik Gazeta
Prawna” 73/2018).

Po czwarte, faktycznie istnieje dyle-
mat prorozwojowego państwa, ale dro-
gą do jego budowy jest poszerzanie de-
mokracji, choćby przez obywatelskie
panele, a nie odwracanie się plecami do
jedynej instytucji, która może reprezen-
tować racjonalność ogólnospołeczną.
Główny problem z państwem polega na
tym, że  pełni ono zadania konieczne dla
harmonijnego funkcjonowania społe-
czeństwa, ale zarazem może stać się łu-
pem poszukiwaczy okazjonalnych rent.
Dzieje się tak, kiedy amator łatwego do-
chodu uszczknie coś ze wspólnej kasy: czy
to w postaci ulgi podatkowej, czy sub-
wencji dla start-upu, który wynajdzie tyl-
ko dobre uzasadnienie dla wniosku o do-
finansowanie. Każde społeczeństwo musi
ten dylemat rozwiązać samodzielnie.
Wolnorynkowcy nie są w stanie pojąć, że
jak pisze refleksyjny ekonomista Jerzy
Wilkin, „doskonaląc sferę publiczną i po-
dejmując działania zbiorowe niemoty-
wowane komercyjnie, poszerzamy wol-
ność człowieka nie mniej niż przez wol-
ny rynek. A może bardziej?”–. Boleśnie
przekonują się teraz o tym błogosławie-
ni twórcy „miejsc pracy” w Luksembur-
gu czy Nowej Kaledonii – ulubionych
rynków naszych wolnych przedsiębior-
ców.

Kult Ducha Świętego Rynku 
Rynki są tylko jednym z mechani-

zmów organizowania działalności go-
spodarczej wspólnot ludzkich. Zapo-
mniała o tym ekonomia głównego nur-
tu.  Bada ona ludzi dążących do maksy-
malizacji korzyści w warunkach wolnej
konkurencji i wolnego handlu. W tych
warunkach jeśli tylko nie przeszkadza
państwo, powstaje równowaga rynkowa.
Co więcej, powstaje też dobrobyt spo-
łeczny. Dlatego należy praktykować  li-
beralizm gospodarczy, do czego nama-
wiają praktyczni realizatorzy doktryny
– wyznawcy wolnorynkowej religii.  Ale

suma jednostkowych działań może dawać
inny wynik, niż oczekuje tego każdy pod-
miot z osobna. Np. kiedy rano wyjeżdżają
do pracy kierowcy z określonej dzielni-
cy, wówczas powstaje korek na drogach
prowadzących do centrum miasta. To nie-
pożądany rezultat ich racjonalnych jed-
nostkowych decyzji. Tylko utopiści nie
chcą widzieć globalnych efektów wol-
norynkowego kapitalizmu. Jednym
z tych efektów jest antropopresja. Do-
prowadziła ona do fragmentacji środo-
wiska naturalnego i zaniku sanktuariów,
zanieczyszczeń chemicznych oraz obec-
ności w nowych siedliskach gatunków
obcych. Gatunki fauny i flory tracą
swoje siedliska, zmniejsza się bioróżno-
rodność, dokonuje się interwencja w cy-
kle biogeochemiczne – obiegu węgla, tle-
nu czy cykl hydrologiczny. Powstał swo-
isty wolny rynek genów do wykorzy-
stania przez różne gatunki, zwłaszcza pa-
togeny. Łatwo znaleźć wehikuł do po-
szerzenia 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 bo-
wiem ważną funkcję ideologiczną. Mia-
nowicie maskują raz mniejszą, raz więk-
szą władzę wielkiego biznesu nad pra-
cownikami i ich płacami, nad cenami dla
dostawców i konsumentów, nad plasti-
kowymi politykami. Według badaczy Po-
litechniki Federalnej w Zurychu zaled-
wie 147 grup finansowo-przemysło-
wych, których jądrem są znane giganty
finansowe, jak Goldman Sachs, Barclays
Bank, JPMorgan&Chase, kontrolują
40% światowej sieci przedsiębiorstw. To
operatorzy aktywów finansowych świa-
ta. Ich władza staje się nieprzejrzysta,
gdyż powstaje wrażenie, że to rynek usta-
la płace, wynagrodzenia, stopę procen-
tową, ceny dla dostawców i wszech-
władnego konsumenta. Zatem skoro su-
werenem jest rynek, to nie mogą jej po-
siadać nawet najbogatsi krezusi czy gi-
gakorporacje. Stąd paradoks władzy
w koncepcji klasycznych ekonomistów:
„choć wszyscy przyznają, iż władza rze-
czywiście istnieje, to teoretycznie nie ist-
nieje ona wcale”, pisał John. K. Gal-
braith w książce „Ekonomia w per-
spektywie”.   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 po-
graniczu nauki i ideologii, choć masku-
je ten fakt protezą tzw. ekonomicznego
Nobla. �
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W
irus okazał się najlepszą
szczepionką na niewi-
dzialną rękę rynku. Oka-
zało się, że im większy

strach przed kryzysem, tym proporcjo-
nalnie mniej wolnorynkowców pokrzy-
kujących, że wystarczy, aby państwo
przestało przeszkadzać, a wolny rynek za-
pewni wszystkim powszechną szczęśli-
wość 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 Lub-
nauer z Nowoczesnej, czyli partii, która
niegdyś wypuściła do sieci mem poka-

zujący starszą kobietę w kapeluszu, któ-
ra przy drodze sprzedaje jagody i mali-
ny. Ten obrazek okraszono hasłem:
„Przedsiębiorczość mamy we krwi. Wy-
starczy nam nie przeszkadzać”. Sugero-
wał on, że gdyby nie kontrole i podatki

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

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. 

Zagrożenie koronawirusem i spowolnieniem 
gospodarczym uwydatniło bowiem, że wszyscy, 
od przedsiębiorców po pracowników, potrzebujemy
silnego państwa.

Marek Szymaniak
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i zbić na tym milionowy majątek. Nie-
stety, w dławiącym przedsiębiorczość
otoczeniu i pętającym dłonie, przeszka-
dzającym państwie – to niemożliwe.

Teraz okazuje się, że państwo ma nie
tylko „nie przeszkadzać”, ale ma też po-
magać, i chcą tego sami probiznesowi lob-
byści forsujący dotąd wolnorynkowe
rozwiązania. Zagrożenie koronawiru-
sem i spowolnieniem gospodarczym
uwydatniło bowiem, że wszyscy, od
przedsiębiorców po pracowników, po-
trzebujemy 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 co-
raz mocniejsze uelastycznienie rynku
pracy wepchnęło w sytuację, kiedy mu-
szą drżeć o swój los i stawać przed dy-
lematem: ukryć chorobę i pracować czy
zostać bez środków do życia. Niestety,
mając takie opcje, wybór wydaje się
oczywisty. 

I tak jak w czasach zawieruchy wy-
wołanej pandemią śmiertelnego wirusa
oczywiste wydaje się wspieranie praco-
dawców, tak samo, a może i bardziej na-
leży pomagać pracownikom. Wzrostu go-
spodarczego nie ma bowiem ani bez jed-
nych, ani bez drugich. Dlatego pomoc

tym pierwszym powinna być warunko-
wana wsparciem tych drugim. Powinna
być też udzielana na jasnych zasadach: na
konkretny okres i z gwarancją zwrotu,
kiedy sytuacja finansowa przedsiębior-
stwa się polepszy, i tylko tym firmom,
których właściciele nie łamią praw pra-
cowniczych, np. zatrudniając na śmie-
ciówkach.

Wspieranie wszystkich przedsiębior-
ców bez wyjątku, łącznie z tymi, którzy do-
tąd przepisy prawa pracy mieli w głębo-
kim poważaniu, byłoby jak tankowanie
auta wszystkim kierowcom, także piratom
drogowym jeżdżącym samochodami bez
hamulców i po pijanemu. �
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R
aczej nie słyszy się, żeby akty-
wistów na rzecz klimatu nazy-
wano terrorystami, tym bar-
dziej że znaczna część z nich to

dzieci z Młodzieżowego Strajku Klima-
tycznego. Możliwe też, że żyję w bańce,
z dala od prześmiewczych memów z Gre-
tą Thunberg. Ale ten felieton nie o tym.
Uwagę Państwa chciałabym zwrócić na
ciekawy trend rozgrywania batalii o lep-
szy klimat nie na ulicy, ale na salach są-
dowych.

Ciekawy, bo jeszcze w 2008 r. Harald
Welzer w książce „Wojny klimatyczne”
(przekład polski ukazał się w 2010 r. na-
kładem Wydawnictwa Krytyki Politycz-
nej) pisał o tym, jak wielkim wyzwaniem
dla demokracji jest ustalenie zasad od-
powiedzialności za zmiany klimatyczne,
skoro pozywającymi będą przede wszyst-
kim ci, którzy dopiero mają się urodzić,
pozwanymi zaś ci, którzy prawdopo-
dobnie 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 ocieple-
niem. Słowem wyjaśnienia, litygacja stra-
tegiczna to postępowanie sądowe pro-
wadzone 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 Zjednoczo-
nych, ale mamy też kilka w Indiach, Bra-
zylii czy Nowej Zelandii.

Pierwszą sprawą sądową, która za-
kończyła się w 2019 r. wyrokiem nider-

landzkiego Sądu Najwyższego, była spra-
wa z powództwa Urgenda Foundation
oraz 900 obywateli i obywatelek holen-
derskich przeciwko Holandii. Wyrok
niezwykle korzystny dla aktywistów:
rząd ma zmniejszyć emisję dwutlenku wę-
gla o co najmniej 25% do 2020 r. wzglę-
dem poziomu z 1990 r., a nie jak po-
czątkowo zakładano o 17%. A zatem
pierwszy zwrot: sądy mogą kształtować
politykę klimatyczną konkretnego rządu.

Drugi zwrot: rządy krajów są pozy-
wane także przez wspomniane dzieci
i młodzież. W sprawie Juliana v. U.S. mło-
dzi pozywający twierdzą, że działania,
które podejmuje rząd i które prowadzą

do zmian klimatycznych, naruszają ich
konstytucyjne prawo do życia, wolności
i własności. W Kanadzie piętnaścioro
dzieci w wieku od dziewięciu do pięt-
nastu lat pozywa rząd o to, że promuje
gospodarkę opartą na paliwach kopal-
nych, mimo posiadanej wiedzy, jakie są
tego skutki.

A co jeszcze bardziej zaskakujące, cze-
go ani Harald Walzer, ani chyba nikt z nas
nie przewidział – pozywają ci, którzy się
dopiero narodzą. W Kolumbii w imieniu
przyszłych pokoleń przeciwko Mini-
strowi Środowiska wystąpiło 25 kolum-
bijskich aktywistów. Sprawa dotyczącą

deforestacji Puszczy Amazońskiej. Sąd
Najwyższy wydał precedensowy wyrok,
w którym nadał Puszczy podmiotowość
prawną – Puszcza ma prawo do ochro-
ny, konserwacji i odbudowy.

Mamy także sukcesy na krajowym
poletku: polski Sąd Najwyższy rozstrzy-
gnie, czy prawo do życia w czystym śro-
dowisku jest dobrem osobistym, a w in-
nym procesie Grażyna Wolszczak wygrała
5 tys. zł zadośćuczynienia od skarbu pań-
stwa za niewystarczającą walkę władzy
publicznej ze smogiem.

Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że
również w tej wolno zmieniającej się dzie-
dzinie życia, jaką jest prawo, czuć powiew

świeżości i słychać trzask ram starego, co-
raz 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 sta-
ją w szranki także korporacje obracają-
ce paliwami kopalnymi. Takie podmio-
ty mają dość determinacji, a przede
wszystkim pieniędzy, żeby nie przegrać
walki o przyszłość ich zysków. Szybko
więc okazuje się, że na sali rozpraw to-
czą ze sobą walkę Dawid i Goliat, bo
przecież nie każdego aktywistę stać na

Walka o lepszy klimat 
na salach sądowych
Być może walka o środowisko i klimat do niedawna kojarzyła się z oszala-
łymi ekoterrorystami przywiązującymi się do drzew. Dzisiaj na szczęście
problem katastrofy klimatycznej traktowany jest bardziej poważnie.

Sądy mogą kształtować politykę 
klimatyczną konkretnego rządu.

Beata Siemieniako
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wieloletnie i drogie procesy (w Polsce naj-
lepiej o to zapytać Jana Śpiewaka). Po-
jawia się także pytanie, czy warto prze-
nosić spór o sprawy ważne dla społe-
czeństwa z ulicy na sale sądowe. Wów-
czas walka o lepszy świat przestaje być tak
inkluzywna jak demonstracja, a toczy się
pomiędzy białymi kołnierzykami w to-
gach (do których się zresztą zaliczam) re-
prezentujących każdą ze stron. Nie wia-
domo więc, czy po pierwszej fali malut-
kich zwycięstw nie zaleje nas powódź dys-
cyplinujących pozwów, które będą gasić
zapał do walki. A przecież nie o taką de-
mokrację nam chodzi. �
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Czym i kim jest Federacja
Przedsiębiorców Polskich? Kogo
zrzesza? 

Federacja Przedsiębiorców Polskich
jest organizacją reprezentatywną. Ozna-
cza 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 jeste-
śmy więc mocno osadzeni. Natomiast ce-
chą charakterystyczną Federacji bez wąt-
pienia jest to, że jesteśmy bardzo silni
w sektorze usług.

A skąd pomysł na nową orga-
nizację pracodawców? Co was od-
różnia od innych centrali praco-
dawców?

Na rynku była zauważalna potrzeba
nowej formuły organizacji pracodawców.
Bardziej otwartej na potrzeby i oczeki-
wania 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 wcze-
śniej, żeby działać aktywnie, a nie reak-
tywnie. 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 wspar-
cia analitycznego i w tym celu powoła-

liśmy Centrum Analiz Legislacyjnych i Po-
lityki Ekonomicznej. To spółka komer-
cyjna, ale jej jedynym właścicielem jest Fe-
deracja. W ramach CALPE udało się nam
zgromadzić duży potencjał intelektualny,
który pozwala na tworzenie analiz praw-
nych, 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 przy-
gotowana. W raportach CALPE wyka-
zujemy potrzeby zmian, opisujemy dia-
gnozy rzeczywistości i proponujemy roz-
wiązanie ustawowe oparte na OSR.
Przyjęliśmy zasadę, że jeżeli proponuje-
my i zachęcamy rządzących do ponie-
sienia wydatków budżetowych, to pa-
trzymy, gdzie można je zrównoważyć.

Mamy świadomość, że budżet nie jest
z gumy i koncentrowanie się wyłącznie
na rozdawaniu środków do niczego nie
prowadzi. Najpierw trzeba środki zgro-
madzić, 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 ozu-
sowanie 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

całe rzesze pracowników bez prawa na-
wet do minimalnej emerytury i wówczas
trzeba będzie uruchomić środki socjalne,
które dofinansują system. Naszym zda-
niem lepiej zmienić przepisy, tak aby pra-
cownicy zarobili na swoją emeryturę.
Druga kwestia dotyczy tego, że obecne
przepisy zakłócają konkurencyjność na
rynku, bo zdarza się tak, że jeden pra-
codawca płaci ZUS za pracownika, a dru-
gi zatrudnia tego samego pracownika bez
ozusowania – dzięki czemu jego oferta
może być tańsza. Wprowadzając ozuso-
wanie, rozwiązujemy więc kilka spraw,
m.in. zapewniamy pracownikom mini-
malną emeryturę. W tym miejscu nale-
ży zwrócić uwagę, że już dzisiaj jest oko-
ło 230 tys. pracowników bez prawa do
minimalnej emerytury i przybywa ich
o 20 tys. rocznie. W naszej propozycji za-

pewniamy również wyrównanie warun-
ków konkurencyjności dla pracodawców.
I wreszcie zwiększamy wpływy do bu-
dżetu o około 3,5 mld zł rocznie. Więc
dla wszystkich stron to byłoby korzyst-
ne rozwiązanie. I takie rozwiązania sta-
ramy się proponować.

No właśnie. Umowy niestan-
dardowe rozlały się w ostatnich la-
tach po całej gospodarce.

W 2016 r. weszła ustawa o ozuso-
waniu umów-zleceń do płacy minimal-
nej i ich liczba zmniejszyła się. W 2018 r.
przedsiębiorcy ochłonęli i znowu zaczę-

Czas na nową formułę 
organizacji pracodawców

Z przewodniczącym Federacji 
Przedsiębiorców Polskich Markiem Kowalskim
rozmawia Piotr Szumlewicz

Na rynku była zauważalna potrzeba 
nowej formuły organizacji pracodawców.
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li zatrudniać na umowy-zlecenia. Dlate-
go trzeba uszczelnić system i ozusować
wszystkie umowy-zlecenia do trzydzie-
stokrotności. Jeżeli chodzi o samoza-
trudnienie, to sytuacja jest bardziej skom-
plikowana – bo dotyczy zawodów bar-
dziej rozwiniętych, i tutaj nie ma jedno-
litej recepty. Jeżeli prowadzę firmę in-
formatyczną i mam informatyka, który
dla mnie coś robi – to umowa o samo-
zatrudnienie może być korzystna dla
obydwu stron. Ale ja patrzę systemowo
na ten problem. Ryczałtowe ozusowanie
nie sprzyja rozwojowi. Są przecież mo-
menty, gdy mamy wyższe dochody, ale są
też momenty, kiedy te dochody są poni-
żej 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 ra-
mach umowy o pracę – jednak płacąc na
ubezpieczenie społeczne tylko tę część
składki, którą płaci pracownik. Jeżeli
wprowadzimy ozusowanie do trzydzie-
stokrotności i zmienimy sposób ozuso-
wania pozarolniczej działalności gospo-
darczej, tak żeby był uzależniony od do-
chodu – to te dwie koncepcje dopełnią
się. I to jest recepta, którą my jako Fe-
deracja pokazaliśmy już w kwietniu
ubiegłego roku. Jeżeli nawet informatyk
będzie samozatrudniony, ale będzie pła-
cił ZUS od swojego dochodu, to nie po-
winno nikomu przeszkadzać. Zresztą
tu istotną rolę odgrywa dążenie do ela-
styczności części osób o wysokich kwa-
lifikacjach – bo one same często propo-
nują taką formę współpracy z firmą. Trze-
ba uregulować kwestie ekonomiczne,
a potem być elastycznym. To nie może
być rewolucja, ale powoli trzeba zacząć
transformować system i precyzyjnie usta-
lić 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 człon-
kostwo w RDS?

Jeżeli chodzi o wejście do Rady Dia-
logu Społecznego, dokumenty do KRS-
u przekażemy w najbliższych tygodniach.
Jak tylko zakończy się ten proces, to zło-
żymy 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 wspól-
ny postulat z „Solidarnością”, z którą

podpisaliśmy porozumienie w tej sprawie.
Liczymy, że na tym obszarze kolejne or-
ganizacje w ramach RDS-u do nas dołą-
czą – ale mamy też wiele innych pomy-
słów i zachęcimy naszych partnerów do
częstszego korzystania z inicjatyw legi-
slacyjnych.

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 spo-
łecznym w Polsce. Kiedyś mieliśmy Ko-
misję Trójstronną, z której wystąpiła
strona związkowa – teraz mamy Radę
Dialogu Społecznego. Uważam, że jeże-
li mielibyśmy mówić o prawdziwym
dialogu społecznym w Polsce, to po-
winniśmy zacząć uczyć się go od siebie.
Pracodawcy powinni prowadzić realny
dialog między sobą, a w następnej ko-
lejności między sobą i związkami zawo-
dowymi po to, żeby stać się realnym part-
nerem dla rządu. Jeżeli jako pracodaw-
cy i związki zawodowe nie mamy nic do
zaoferowania, nie korzystamy z zapisów
ustawy, która nam pozwala zgłaszać ini-
cjatywy 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 bę-
dziemy zachęcać do rzeczywistego dia-
logu nad nowymi rozwiązaniami. 

W poprzednim numerze „Fak-
tów” zamieściliśmy wywiad z pre-
zesem Związku Przedsiębiorców
i Pracodawców, Cezarym Kaź-
mierczakiem, który mówił, że ła-
twiej jest mu się porozumieć ze
związkami zawodowymi niż inny-
mi organizacjami pracodawców.
Jego zdaniem związki są konkret-
nymi grupami nacisku, które wie-
dzą, 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 praco-
dawców są pogrążone w kryzysie?

Nie chcę oceniać, czy jest kryzys w or-
ganizacjach przedsiębiorców. My two-
rzymy swój model działania. Natomiast
związkom zawodowym mimo wszystko
jest łatwiej. Związki wysuwają żądania,
a pracodawcy muszą wskazać na finan-
sowanie oczekiwań pracowników. Nie
ma zresztą w tym nic złego, bo każda pra-
ca powinna być godnie wynagradzana

– a wynagrodzenia w Polsce są o wiele za
niskie. Z drugiej strony Polska ma obec-
nie bardzo rozbudowane różne formy po-
mocy społecznej. Jeżeli do już wprowa-
dzonych świadczeń dołączymy trzynastą
emeryturę – to łącznie będzie około
100 mld zł rocznie wypłacanych w for-
mie różnych dofinansowań. Wydaje mi
się, że to chora sytuacja. Każdy powinien
otrzymać uczciwe wynagrodzenie za
pracę, a nie w formie przyznawanej do-
tacji. Takie rozwiązanie moim zdaniem
może być upokarzające dla części pra-
cowników. Nie widziałem problemu
z podniesieniem płacy minimalnej do
2600 zł – to moim zdaniem bardzo re-
alne wynagrodzenie. Ja patrzę na rynek.
Jeżeli nie mogę zatrudnić na rynku pra-
cownika poniżej 3000 zł, to 2600 zł jest
realne. Ktoś mi postawił zarzut, że prze-
cież 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 pracowni-
kowi zapłacić minimalne wynagrodzenie.
Nie ma innej możliwości. I jak tylko na-
stępuje podwyżka minimalnego wyna-
grodzenia, to musi być dokonana walo-
ryzacja. Nasze doświadczenie pokazuje ja-
sno, że rynek zamówień publicznych bar-
dzo mocno oddziałuje na rynek otwar-
ty. Gdybyśmy popatrzyli historycznie, to
gdy w zamówieniach publicznych do-
minowały umowy śmieciowe, one szyb-
ko się przeniosły na rynek otwarty. Te-
raz do zamówień publicznych wskoczy-
ły umowy o pracę i też przeniosły się one
na rynek otwarty. Przed zmianą ustawy
o zamówieniach publicznych w branżach
usługowych mieliśmy 30% osób na umo-
wie o pracę i 70% na umowie-zleceniu.
W tej chwili mamy ponad 60% na umo-
wie o pracę. Oczywiście umowy-zlecenia
jeszcze funkcjonują – ale ta zmiana po-
kazuje, jak można kształtować rynek
pracy – poprzez mądrą politykę państwa.

A jak pan ocenia obecne prze-
pisy o zamówieniach publicznych?
Czy one są już dobre, czy należa-
łoby je jeszcze uściślić, by było
mniej umów niestandardowych
i żeby stawki były wyższe niż mi-
nimalne?

Ustawa mówi jednoznacznie, że kie-
dy spełnione są wszystkie warunki z ar-
tykułu 22 Kodeksu pracy, to powinna być
umowa o pracę. Nie wszyscy dziś prze-
strzegają przepisów, ale sytuacja się po-
prawia. 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 pracowni-
ka – mówiliśmy o waloryzacji minimal-
nego wynagrodzenia, waloryzacji w wy-
niku zmiany sposobu oskładkowania, sa-
mej 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 śmie-
ci, zaczyna mieć istotne znaczenie. Ro-
zumiem, że prowadząc działalność go-
spodarczą, muszę ponosić pewne ryzyka
– ale ciężko było przewidzieć podwyżki
prądu w takiej skali. Więc kiedy coś jest
niezależne od przedsiębiorcy, regulowa-
ne przez państwo, to takie czynniki po-
winny być uwzględnione. Dlaczego?
Dlatego że jeżeli nie będzie waloryzacji
na tym obszarze, a kontrakty są podpi-
sane, to będziemy mieli taki sam efekt,
jaki mieliśmy kilka lat temu – gdy przed-
siębiorca nie mogąc zwaloryzować mi-
nimalnego wynagrodzenia czy wzrostu
wynagrodzeń, zaczął stosować umowy-
zlecenia. Sytuacja z energią może być
identyczna. Na kosztach energii nie za-
oszczędzę, bo światła nie wyłączę. Jest mi
potrzebne. Przy kontrakcie jednorocznym
tych ryzyk nie ma, ale pojawiają się one,
kiedy kontrakt jest wieloletni. Przyjrzyj-
my się chociażby branży budowlanej,
w której mamy cały czas nierozstrzygniętą
kwestię waloryzacji. Proponowane zapisy
waloryzacyjne w moim odczuciu są nie-
wystarczające. Pewne zmiany w tej usta-
wie 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 eduka-
cja. Na szczeblu centralnym nie ma pro-
blemu, ale na szczeblu powiatowym i ni-
żej niestety nie do wszystkich dotarło, że
ustawa się zmieniła i że trzeba np. wpi-
sywać waloryzację zarówno do Specyfi-
kacji Istotnych Warunków Zamówie-
nia, jak i do umowy.

Krytycznie pan ocenił stosunek
pieniężnych transferów socjalnych
do wysokości płac. Czy to znaczy,
że jest pan zwolennikiem wyż-
szych płac i niższych transferów so-
cjalnych? Tylko jak to zmienić?
Gdybyśmy np. obcięli program
Rodzina 500+, to co zrobić, aby nie
było wrogiej reakcji społeczeń-
stwa?

Generalnie nie widzę pola do cięć so-
cjalnych, bo jak się ktoś do czegoś przy-
zwyczai, to nie da sobie odebrać. Pewne
rzeczy, które zostały zrobione, są nieod-
wracalne. Natomiast co do stymulowa-
nia płac, trzeba byłoby przede wszystkim

zacząć od podniesienia płac w budże-
tówce – bo to byłoby koło napędowe dla
całej gospodarki. Jeżeli budżetówka za-
cznie rosnąć, to pociągnie cały rynek
pracy.

Częsty zarzut ze strony związ-
kowej 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 zarzą-
dów organizacji branżowych na to, żeby
pójść w tym kierunku. Jestem gotowy
i czekam. Natomiast są potrzebne zmia-
ny 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 nad-
godzin nie potrzeba ustaw. To są wszyst-
ko rzeczy, które można uregulować ukła-
dami branżowymi – tylko że one musia-
łyby być usankcjonowane przez Mini-
sterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej. Myślę, że porozumienia branżo-
we warto wpisać do ustawy o zamówie-
niach publicznych i do innych ustaw. Dzię-
ki układom branżowym porozumienie
między związkami zawodowymi i przed-
siębiorcami byłoby łatwiejsze, niż gdy do
stołu siada jeszcze strona trzecia, jaką jest
rząd. Musimy do tego dojrzeć. Oczywi-
ście widzę pewne ryzyka – ale jeżeli co do
kluczowych spraw będziemy się potrafi-
li porozumieć, to tych ryzyk będzie coraz
mniej. Doskonałym przykładem jest tu
porozumienie, jakie Federacja Przedsię-
biorców Polskich podpisała ze związkiem
zawodowym „Solidarność”. Uważam,
że związki zawodowe w Polsce w ostat-
nich czasach dojrzewają. Przestają być już
tylko roszczeniowe, a zaczynają zauwa-
żać, że trzeba wypracować pieniądze. 

A czy macie jakieś rekomenda-
cje odnośnie do uprawnień związ-
ków zawodowych bądź pracodaw-
ców na poziomie zakładu pracy?
Czy macie sugestie zmian w dia-
logu na najniższym szczeblu?

Dla nas kluczowe są porozumienia
branżowe. To jest zmiana, o której mó-
wimy. Wiele spraw można załatwić bran-
żowo. Nie tworzyłbym tu nowych dróg
na poziomie zakładowym. Myślę, że
najlepiej tworzyć porozumienia branżo-
we. Uważam, że wtedy mamy czystą sy-
tuację. Pewne rozwiązania dobre dla

jednej branży niekoniecznie mogą być ko-
rzystne dla innej. Takie rozbieżności
najczęściej widać w dużej organizacji, jaką
jest Federacja Przedsiębiorców Polskich.
Przykładem jest zakaz handlu w niedzielę,
który nierówno traktuje podmioty świad-
czące usługi w te dni. W przypadku po-
rozumień branżowych można by wy-
pracować najlepsze rozwiązania dopa-
sowane do handlu, gastronomi, trans-
portu itd.

Przyjęli Państwo krytyczne sta-
nowisko w sprawie zakazu handlu
w niedziele.

Byliśmy sceptyczni wobec tych roz-
wiązań. Zakaz okazał się bolesny dla czę-
ści sektora handlowego, a uderzył w tych,
których miał ochronić. Nikt nie przewi-
dział tego, że duże sieci handlowe zrobią
sobie promocję i ściągną klienta. Na go-
spodarkę trzeba patrzeć szerokim ekra-
nem, a nie wąskim. Więc jeżeli byśmy
mieli teraz porozumienie branżowe, to
branża by się wypowiedziała i wskazała
na niebezpieczeństwa. I teraz o niedzie-
lach nie decydowaliby przedstawiciele
central związkowych czy organizacji
przedsiębiorców ani rząd – tylko ci,
którzy w tej branży działają: pracodaw-
cy i zatrudnieni pracownicy. I dlatego mó-
wię o wyższości porozumień branżowych
nad innymi.

A jak oceniacie pomysł Związ-
kowej Alternatywy, aby za każdą
pracę w niedziele i święta obliga-
toryjnie były wypłacane 2,5 razy
wyższe wynagrodzenia niż za pra-
cę w dni powszednie? Mowa tutaj
nie tylko o handlu, ale też o ener-
getyce, policji, gastronomii czy
transporcie. Czy taki kierunek
działania byłby wam bliski?

Nie powinno być centralnego maj-
strowania przy gospodarce. Niech wła-
dza centralna rządzi swoimi środkami
w sferze budżetowej, za którą odpowia-
da. 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 pra-
cownika. Jeżeliby wprowadzono znacz-
nie lepiej płatne niedziele, musiałbym zna-
leźć dodatkowe finansowanie. Są kon-
kretne 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, tyl-
ko przedsiębiorca – rząd mu to nakazał.
I tylko tyle. I ten sam rząd jednocześnie
nie podnosi wynagrodzeń w sferze bu-
dżetowej.

�
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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 pod-
jął, natomiast równolegle nie były przy-
gotowane 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 trzydzie-
stokrotność będzie zniesiona. Patrząc
na projekt ustawy budżetowej, mogliśmy
wnosić, że tak się stanie. W planie kon-
wergencji i ustawy budżetowej były też
zapisane wpływy na poziomie 3 mld zł
z uszczelnienia systemu zabezpieczeń
społecznych, czyli ozusowania umów-zle-
ceń. W grudniu również nie wiedzieliśmy,
co się będzie działo na tym obszarze. Dla
mnie największym problemem jest nie-

pewność. Firmy w większości tworzą bu-
dżety w listopadzie, a zagraniczne nawet
w sierpniu. Kwoty, o których mówimy,
są znaczące. Jeżeli nie możemy zaplano-
wać naszych budżetów na przyszły rok,
to mamy poważny problem. Jeżeli wcze-
śniej 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 kolejno-
ści?

Największy problem mamy z tym, że
prawo zostawia zbyt dużą przestrzeń in-
terpretacji dla urzędnika, i w moim od-
czuciu należałoby się zastanowić, jak pi-
sać prawo, żeby urzędnik nie bał się po-
dejmowania racjonalnych decyzji. Obec-
nie w wielu przypadkach mamy taką sy-
tuację, że urzędnik, który nas kontrolu-
je, 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 niepo-
trzebnie czas. Ten urzędnik powinien
mieć tyle odwagi, aby odstąpić od kara-

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 kontro-
lnego. Dobrym przykładem jest ozuso-
wanie umów-zleceń, bo mamy tu nieja-
sności interpretacyjne. A mimo to zapis
pozostaje bez zmian. Tak nie może być.
Jak chodzi o czytelność prawa – to mu-
szę mieć pewność, że działam zgodnie
z prawem, a nie zastanawiać się, jak bę-
dzie 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. Ko-
lejna kwestia to nakładanie zbyt re-
strykcyjnych warunków do prowadzenia
działalności gospodarczej. Kiedyś mo-
głem sobie wliczyć w koszty eksploata-
cję samochodu, naprawę samochodu
czy nawet kolację z klientem. Teraz

jadę do warsztatu samochodowego i me-
chanik pyta, czy chcę fakturę, a ja mó-
wię, że faktura jest niepotrzebna, bo i tak
nie będę mógł niczego wliczyć w kosz-
ty. Jeżeli chcemy być zbyt rygorystycz-
ni – to zamiast ograniczać szarą strefę,
poszerzymy ją. Gospodarka to szeroki
układ powiązań, a rząd nieraz patrzy na
wydzielony kawałek, nie dbając o szer-
sze konsekwencje. Kombinują, że trze-
ba uszczelnić system podatkowy przed-
siębiorstwom. W efekcie ja płacę więk-
szy 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 po-
mnik, oddzielnie za trumnę, a zakład po-
grzebowy, który legalnie działa, wysta-
wi 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 bu-
dżetu nie trzeba by było tak łatwo zmie-
niać i mógłby być on zrównoważony do
końca. Jedną z takich decyzji byłoby wła-
śnie ozusowanie umów-zleceń, które
dałoby wentyl bezpieczeństwa na po-
ziome 3–3,5 mld zł. Uważam, że nale-
żałoby uporządkować system ubezpieczeń
społecznych, w tym pozarolniczą dzia-
łalność gospodarczą. To są dodatkowe
wpływy do budżetu chroniące tych naj-
mniejszych – bo wyliczyliśmy, że zmiana,
którą proponujemy, byłaby korzystna dla
86% przedsiębiorców, a mniej korzyst-
na dla 14% osób o dużych dochodach.
Rząd powinien dzisiaj przygotowywać ta-
kie projekty, dzięki którym budżet na
2021 r byłby zrównoważony na prze-
strzeni całego roku. 

Chciałabym jeszcze spytać
o sposób zarządzania spółkami
skarbu państwa. Czy macie pomysł
na poprawę funkcjonowania spó-
łek skarbu państwa? Wiemy, że
częste są oskarżenia o nepotyzm,
kolesiostwo, upolitycznienie. W in-
stytucjach europejskich tworzy się
mechanizmy przeciwdziałające ko-
lizji interesów, tak aby osoba, któ-
ra pracuje w danej instytucji, nie
mogła potem przez pewien czas
pracować w sektorze, odnośnie do
którego podejmowała decyzje. Czy
widziałby pan możliwość wpro-
wadzenia tego typu mechanizmów
w Polsce?

To trudne pytanie. W najbardziej roz-
winiętych 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 mini-
strów, bo na najwyższe stanowiska mu-
szę przyprowadzić ludzi, do których
mam zaufanie. Ale kolejne rządy wy-
mieniają również urzędników niższego
szczebla. Mam wątpliwości, czy ta inge-
rencja powinna być aż tak głęboka. Jeżeli
będziemy robili karuzelę w spółkach
skarbu państwa i ministerstwach przy
każdej zmianie rządu, to stracimy fa-
chowców. 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 pra-
cowników, 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. �
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Zapytam prowokacyjnie: czy
związki zawodowe mają w ogóle
przyszłość? Czy może dwudziesto-
wieczny model związkowy dogo-
rywa na naszych oczach?

Zacznijmy od rzeczy podstawowych.
Sama nazwa zwraca naszą uwagę na naj-
ważniejsze kwestie. Związek zawodowy,

czyli przede wszystkim – istnieją więc
między ludźmi pracy jakieś stałe związ-
ki, które mogą przyczynić się do stwo-
rzenia instytucji samoobrony, samopo-
mocy. Wiemy, że wraz z uelastycznieniem
modelu zatrudnienia i szerszych więzi
społecznych, które dziś w ponowocze-
sności są rozbite i krótkotrwałe, trudno

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
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mówić o istnieniu takich związków
w miejscu pracy. Obecnie praca nie ope-
ruje 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 zwią-
zek z tym drugim członem, czyli z za-
wodowością. Mało kto dziś pyta „jaki
masz zawód?”. Nie rozmawiamy o na-
szym 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 podejrza-
na, jakoś przestarzała. W dzisiejszej
formule może ona się swobodnie reali-
zować tylko w określonych branżach czy
miejscach w podziale pracy. Ale myślę
sobie, że może w tym, że związki za-
wodowe są jakoś archaiczne, tkwi wła-
śnie ich siła? Przypomnienie, że świat
może wyglądać inaczej, że dzisiejszy mo-
del kapitalizmu nie jest naturalny i nie-

uchronny. I że ze starej formuły związ-
kowej rozwinie się nowa, silniejsza.

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 szo-
ku naftowym z 1973 r. i pod koniec tej
dekady, kiedy poszły w górę stopy pro-
centowe w USA i nastąpił kryzys zadłu-
żeniowy. Wtedy to w sposób najbardziej
zdecydowany doszło do przejścia z ka-
pitalizmu społecznie zakorzenionego,
negocjowanego między pracodawcami
a związkami zawodowymi jako repre-
zentantami świata pracy, do tego, co na-
zywamy restauracją władzy klasowej,
czyli do neoliberalizmu. Tu jest ten roz-
ciągnięty moment porażki zorganizo-
wanego świata pracy. Tak ujmujemy to za-
zwyczaj w kategoriach czasowych. Widać
to również na przykładzie PRL-u. We-
wnątrz tego systemu rozkład państwa do-
brobytu nie zaczął się wraz z Balcerowi-
czem, ale lata wcześniej. Badacze wska-
zują tutaj dekadę Gierka, kiedy „otwo-
rzyliśmy się na Zachód”, oraz kryzys
z czasów Jaruzelskiego, na który odpo-
wiedzią była „Solidarność”. Zresztą ta
konfrontacja bardzo przypominała to, co
się działo wtedy w Stanach Zjednoczo-
nych za Reagana i w Wielkiej Brytanii za
Thatcher. Polski neoliberalizm, pomimo
tego, że wychodzi z realnego socjalizmu,
okazuje się czasowo zbieżny z doświad-
czeniami zachodnimi.

Jednak dziś pośród lewicy po-
jawiają się wątpliwości co do ta-
kiego stawiania sprawy. 

Tak, bo ta cezura czasowa, choć po-
prawna, nie wyjaśnia wszystkiego. Jest tak
dlatego, że model walki o prawa pra-
cownicze poprzez związki zawodowe,
zwłaszcza uprzemysłowionej klasy ro-
botniczej, nigdy w całości nie opisywał
doświadczenia robotniczego. Zdajemy so-
bie tutaj sprawę z istnienia wielu grup
pracowniczych, które nie były włączone
do związków zawodowych i organizo-
wały się poza ich strukturami. Mowa tu-
taj o pracy reprodukcyjnej, gospodarstwie
domowym, o zawsze bardzo istotnej
roli migrującej siły roboczej – w skali kra-
jowej i międzynarodowej. Ale też, co bar-
dzo ważne, o peryferiach, w których te
stosunki pracy nazywane były przedka-
pitalistycznymi. O nich często myślano,
że jeśli się tam „wydarzy” kapitalizm, to
przyjmie formę tego zachodniego. Na-
tomiast dziś zdajemy sobie sprawę, że pra-

ca niewolnicza, zależna, która przybiera
postać wtórnego poddaństwa, to nadal
efekt działania kapitalizmu, a nie pozo-
stałość przedkapitalistyczna. Rozwijał je
i rozwija nadal sam kapitalizm. Jeżeli weź-
miemy pod uwagę te wszystkie pod-
miotowości, które wydają się marginal-
ne, kobiety, dzieci, migrantów, mniej-
szości rasowe, etniczne, narodowe, to się
okaże, że nawet w skali ilościowej w tym
szczególnym momencie, w którym mo-
del związkowy święcił swoje największe
triumfy, ciągle olbrzymia część siły ro-
boczej pozostawała poza tym modelem
i inaczej musiała się organizować do wal-
ki. Dzisiaj ten problem wysuwa się znów
na pierwszy plan.

Istnieją jednak szanse zaradze-
nia temu problemowi, aby model
związkowy miał szanse na włącze-
nie tej części świata pracy?

Oczywiście w różnych krajach prze-
biegało to na rozmaite sposoby. Wydaje
mi się, że w Polsce takim momentem
przełomowym była pierwsza, wczesna
„Solidarność”. Czyli w momencie, w któ-
rym ruch klasy robotniczej częściowo się
pokrył z tym, co włoscy marksiści auto-
nomistyczni w latach 60. i 70. nazwali fa-
bryką społeczną. Przez to pojęcie rozu-
mieli rozpowszechnianie się kapitali-
stycznych stosunków społecznych także
poza bramy fabryczne, na całość społe-
czeństwa. I model organizacji pierwszej
„S” dobrze tej rzeczywistości odpowia-
dał. Wtedy do „Solidarności” należały
również osoby spoza przemysłowej kla-
sy robotniczej, nie tylko pracownicy i pra-
cownice najemne z innych sektorów, ale
też inteligencja, żony robotników, pra-
cownice usług – wszyscy oni związani ra-
czej ze sferą reprodukcji, a nie produk-
cji, to był ten moment jedności. Ale oczy-
wiście jedność na poziomie fabryki spo-
łecznej jest zawsze dwuznaczna, ponie-
waż zawsze istnieje ryzyko, że ruch po-
łączonej 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 prze-
ciwko 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 prze-
mian.

A globalnie kiedy to przejście
od fabryki do fabryki społecznej się
nasiliło?
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Z pewnością trzeba by tutaj wspo-
mnieć symboliczny rok 1968, czyli rów-
noległe wystąpienia po obu stronach że-
laznej kurtyny i procesy w Trzecim Świe-
cie, jakkolwiek miały one swoje krajowe
uwarunkowania, czy też międzynarodo-
we, wynikające z przynależności do blo-
ku kapitalistycznego lub socjalistyczne-
go, to również miały one wspólne uwa-
runkowania dotyczące ustrukturyzowa-
nia klasy robotniczej. Organizowano
wówczas np. kampanie na rzecz płacy za
pracę domową. Działały ogromne ruchy
studenckie, współpracujące z robotni-
kami. Był to pokoleniowy protest prze-
ciwko zbiurokratyzowanemu życiu, prze-
ciwko zajmowaniu miejsca swoich ro-
dziców. Kolejne pokolenie tego nie chcia-
ło, widząc, że nawet zdobycze związko-
we, ten kompromis klasowy wokół pań-
stwa dobrobytu, nie zapewnia realizacji
szczęśliwego modelu życia. Ważne były
również kwestie związane z koloniali-
zmem i imperializmem. Szczególną uwa-
gę ogółu przykuwało doświadczeń wo-
jen kolonialnych, które uzmysławiały,
w jaki sposób kapitalizm, będący w sta-
nie robotnikom w metropoliach cokol-
wiek dać, żeruje jednocześnie na wyzy-
sku peryferyjnej siły roboczej i tamtej-
szych surowców. Dla Amerykanów bę-
dzie to Wietnam, dla Francuzów – Al-
gieria, dla zwolenników komunizmu na
Wschodzie, jak i na Zachodzie będą to in-
terwencje najpierw w Berlinie Wschod-
nim w 1953 r., następnie na Węgrzech
w 1956 i w Pradze w 1968. To wszyst-
ko ukazywało, że ceną kompromisu kla-
sowego w krajach najbardziej rozwinię-
tych była wojna klasowa i imperiali-
styczna 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 peryferyj-
ne, np. kobiety, pracownice sek-
sualne, migranci, organizują się,
będąc na marginesie świata pracy?

Pytanie, czy one muszą się organi-
zować, a przynajmniej, czy muszą to ro-
bić w sposób zbliżony do związków za-
wodowych. Z pewnością muszą stawiać
opór, i to robią. Natomiast kategoria or-
ganizacji jest przez działaczy lewico-
wych zbyt pochopnie narzucana jako nor-
ma, którą trzeba spełnić. Zawsze jest to
oczekiwanie pt. „wyłońcie swoich przed-
stawicieli, zarejestrujcie organizację”,
czy to będzie partia, związek, czy też ko-
mitet protestacyjny, następnie spiszcie po-
stulaty, powiedzcie, czego oczekujecie. To

jest myślenie, które oczywiście sprawdza
się wśród związków zawodowych, szcze-
gólnie w przemyśle. Mamy tam zwartą
grupę pracowników, ze stabilnym za-
trudnieniem, jednym zakładem pracy,
etosem i wspólnotą pracy, która jest sil-
na swoją masowością, jest wyzyskiwana
ekonomicznie, z jej pracy jest czerpana
wartość dodatkowa, więc ta walka od
razu przyjmuje postać walki o podwyż-
ki płac, o zmniejszenie tempa taśmy
produkcyjnej, o świadczenia socjalne, bez-
pieczeństwo i higienę pracy. Natomiast
w przypadku innych grup, związanych
bardziej z pracą reprodukcyjną, w ich in-
teresie leży bardziej dezorganizacja ka-
pitalizmu. Czyli nie organizacja siły ro-
boczej w dużych skupiskach pracy, tylko
raczej ucieczka przed warunkami wyzy-
sku, zachowanie pewnej autonomii wo-
bec waloryzacji pracy, jej dyscyplinowa-
nia i eksploatacji. Ten opór, który tutaj
jest stawiany, nazwalibyśmy oporem sła-
bym, który nie jest budowany za po-
średnictwem silnych, zwartych struk-
tur, przejrzystych i oficjalnych. Przejawia
się on w spowalnianiu tempa pracy albo
obniżaniu norm produkcji, nieoddawa-

niu pełnych plonów w przypadku rol-
ników, w momencie kiedy warunki sku-
pu są niezadowalające, ale też na pozio-
mie samopomocy, jeśli mowa o gospo-
darstwach domowych, we współdziele-
niu dóbr, w migracji za lepszymi wa-
runkami, w zbiegostwie z pracy podpo-
rządkowanej. Jest to opór przygodny,
dezorganizujący kapitalizm. Związki za-
wodowe poniekąd zostały związane z ka-
pitałem i mają interes w tym, by kapita-
lizm był bardziej wydajny, ponieważ
wtedy mogą więcej zdobyć w swej wal-
ce o płace, a grupy, które pozostają
poza tą mechaniką, nie mają takiego in-
teresu. 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 pe-
ryferyjną, istnieje jeszcze kolejny
model, dziś z pewnością najbardziej

rozpowszechniony, czyli model
pracy usługowej. Ona partycypu-
je w tych dwóch przykładach, jest
ich przecięciem? Czy raczej bliżej
jej do modelu przemysłowo-związ-
kowego?

Dowodem na to, że w modelu usłu-
gowym mamy do czynienia z takim ci-
chym, słabym oporem , jest skala całego
instrumentarium wykorzystywanego
przez kapitalistów, by tę pracę kontro-
lować. W takich miejscach pracy wystę-
puje monitoring, algorytmy, które liczą,
jak szybko pracujemy przy komputerze,
np. w call center przy obsłudze klientów.
Mowa też o różnych technikach inwigi-
lacji dotyczących tego, jak często wy-
chodzimy na przerwę, o dresscodach,
które sprawiają, że mamy sprzedać np.
więcej bielizny, pracując w galerii han-
dlowej i tak dalej. Istnieje też gama tre-
ningów, kursów marketingowych i in-
terpersonalnych mających sprawić, że
pracownik będzie zawsze miły i uśmiech-
nięty, nie będzie kimś, do kogo po pro-
stu przychodzisz, mówisz co chcesz, a on
to nabija na kasę. Raczej aktywnie, emo-
cjonalnie będzie zabiegał o to, by sprze-

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 usłu-
gach istnieje opór siły roboczej. Oczy-
wiście tutaj zasadniczym problemem jest
to, jak te ciche, nieformalne taktyki
oporu organizować i wytwarzać kolek-
tywną siłę, i na ile sami pracownicy, któ-
rzy stosują taki zindywidualizowany
opór, zdają sobie sprawę, że to robią. Czy
mogą pozytywnie zareagować na narra-
cję mówiącą właśnie o takim oporze? Pró-
bą takiej narracji była ta dotycząca pre-
kariatu, zaproponowana przez socjolo-
ga Guya Standinga. Mówiła ona o tym,
że w sensie obiektywnym, socjologicznym
istnieje nowa klasa społeczna, uwikłana
w elastyczność pracy, radykalną nie-
pewność swojego bytu, ale w związku
z tym, że jest ona bardzo zindywiduali-
zowana 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 kla-
sy dla siebie. Problem utrzymania tych
nieformalnych sposobów oporu pole-
gałby na tym, że gdzieś straciliśmy świa-
domość tego, że są to działania oporowe,
straciliśmy również umiejętność przejścia
z oporu indywidualnego do bardziej
zorganizowanego. 

Oprócz partii takich jak Pode-
mos czy Razem, które od początku
odwoływały się do narracji wokół
prekariatu, istnieje jakiś inny mo-
del organizowania się, wspólnoto-
wości, który przechodzi z oporu
indywidualnego do zorganizowa-
nego?

Osobiście jestem zdania, że w ostat-
nich latach mamy do czynienia z per-
manentnym strajkiem reprodukcyjnym
wielu grup. Nie tyko w Polsce, ale skup-
my się tutaj na naszym poletku. Wymie-
nię takich grup tylko kilka, choć jest ich
więcej, a więc: strajk reprodukcyjny ko-
biet, strajk nauczycieli, pielęgniarek,
młodych lekarzy, pracowników socjal-
nych, akademików, „dziadów kultury”,
były protesty działkowców, taksówkarzy
przeciwko Uberowi, kwestie związane
z ekologią i ze smogiem, z Puszczą Bia-
łowieską, tę listę można byłoby bardzo
długo rozwijać. To wszystko sfera re-
produkcyjna, a więc taka, w której wy-
twarzamy przede wszystkim człowieka,
siebie nawzajem, relacje społeczne, a nie
przedmioty. Chociaż tradycyjna proble-
matyka płacowa jest tu podnoszona i za-
chowuje ważność, to widzimy coś jesz-
cze: niezadowolenie z tego, jakie relacje
społeczne i w jakim modelu pracy wy-
twarzamy. Jeśli stawiamy sobie pytanie,
dlaczego te strajki nie przynoszą efektów
oraz dlaczego te grupy nie potrafią się po-
rozumieć i stworzyć wspólnej platformy,
to zazwyczaj pojawia się nawoływanie o
partię, czy też związek zawodowy, w każ-
dym razie stabilną strukturę, która przyj-
dzie, 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 tradycyj-
nego modelu partyjnego czy związko-
wego, inni twierdzili, że właśnie poraż-
ka 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 pracow-
ników i warunkach protestu, sa-
moorganizacji?

Moim zdaniem mówi nam to, że ist-
nieje w polskim społeczeństwie coraz
większe rozpoznanie kryzysu, w którym
znalazła się praca reprodukcyjna oparta
na opiece i trosce, Pensje w wielu zawo-
dach opiekuńczych są przecież fatalne,
choć ta praca jest przecież kluczowa, po-
nieważ polega ona na tym, co jest naj-
ważniejsze dla nas, a nie dla kapitału, np.
na opiece nad dziećmi, niepełnospraw-
nymi, na trosce o środowisko, czyli na
tych rzeczach, których nie można łatwo
kupić za pieniądze, do których potrze-
bujemy podążania za wartościami inny-
mi niż zysk. W badaniach socjologicznych
zespołu profesor Mirosławy Marody na
temat wartości wyznawanych przez Po-
lki i Polaków uderzało to, że głównym
problemem, na jaki wskazywali w swo-
im życiu, był brak uznania w miejscu pra-
cy. Pojawiały się wypowiedzi mówiące:
„niby odniosłem/łam sukces w takich wy-
miernych kategoriach, coraz więcej za-
rabiam, natomiast czuję, że ta praca nie
przynosi mi uznania. Nie mam co po-
wiedzieć swoim dzieciom, gdy pytają, co
mają wybrać, idąc na studia, tak by po-
tem były szczęśliwe. Politycy nie wiedzą
w ogóle, jak tym wszystkim pokierować.
Nie proponują żadnej opowieści mó-
wiącej nam, co mamy robić, w co inwe-
stować, jak wychowywać dzieci, czego je
uczyć, tak by ta potrzeba uznania była
spełniona”. Wydaje mi się, że z tego peł-
zającego, permanentnego strajku repro-
dukcyjnym wyłania się nowe wołanie
o godność pracy rozumianej inaczej,
szerzej niż zwykle, w sposób, przez któ-
ry ta praca przyczynia się nie tylko do go-
dziwego 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 pojawiają-
cego się zawsze napięcia, wzajemnej
niechęci pomiędzy pracownikami pro-
dukcyjnymi i nieprodukcyjnymi, i tu
niestety tradycyjne teorie, łącznie z mark-
sizmem, powodują częściej nieporozu-
mienia, niż umożliwiają znalezienie punk-
tów stycznych. Weźmy niedawny protest
górników. Sączy się wiele jadu wobec gór-
ników, politycy próbują rozgrywać kon-
flikt, powstaje narracja, w której mamy
grupę pracowników produkcyjnych,
oskarżaną o bycie nierentowną, i ci ren-
towni mają do niej dopłacać z podatków,
by ich ratować. To jest opowieść, która
napuszcza pracowników sektora pry-

watnego na budżetówkę, usługi na prze-
mysł, nieuzwiązkowionych na uzwiąz-
kowionych, rzekomo rentownych na
rzekomo nierentownych. Klasizm, uprze-
dzenia w stosunku do pracowników fi-
zycznych, niedysponujących wyższym
wykształceniem, jest tu aż zanadto wi-
doczny. Z drugiej strony mamy narrację
części związków zawodowych i części
„robociarskiej” lewicy, mówiącą, że je-
dyną prawdziwą pracą jest praca pro-
dukcyjna, że tylko ona wytwarza wartość,
a reszta żyje z państwowej redystrybucji
wartości dodatkowej powstałej przy pro-
dukcji. Budowanie tej niechęci, a czasem
nawet i szczucie są obustronne. Wydaje
mi się, że zasadniczym wyzwaniem by-
łoby pokazanie w sposób mądry i uważ-
ny, że praca reprodukcyjna jest pracą peł-
nowartościową, czyli należałoby to zro-
bić bez dewaluacji pracy produkcyjnej.
Niestety okazuje się, że te narracje neo-
liberalne, które przez 30 lat nam mówi-
ły, że musimy pozbyć się przemysłu
ciężkiego, bazy surowcowej, by mieć no-
woczesne społeczeństwo, oparte na usłu-
gach, wiedzy, edukacji, spotykają się z nar-
racjami nowo lewicowymi, które nieuf-
nie patrzą na pracę produkcyjną. Trzeba
więc znaleźć modus vivendi pomiędzy
tymi dwoma rodzajami pracy. Jedyna
wstępna intuicja, jaką mogę zapropono-
wać, to postulat, by przestać myśleć o pra-
cy reprodukcyjnej jako pracy, która musi
się kiedyś stać produkcyjną, zostać pod-
porządkowana bezpośrednio kapitałowi,
żeby mogła stać się pracą w sensie ści-
słym. I równolegle zacząć w ramach sa-
mej pracy produkcyjnej widzieć walory
reprodukcyjne – tzn. trzymając się przy-
kładu górnika, powiemy, że owszem, on
wytwarza wartość dodatkową, jednak dla
nas najważniejsze powinno być to, że wy-
twarza 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 związko-
wa dotyczy też mieszkaniówki, przy-
chodni, transportu. Dla lewicy najistot-
niejsze powinno być ukazywanie repro-
dukcyjnego wymiaru każdej społecznie
użytecznej pracy, bo poza zarobkami za-
leżeć nam powinno na tym, by wydrzeć
to, co w naszej pracy jest najważniejsze,
czyli troskę o drugiego człowieka. Ta tro-
ska o drugiego człowieka jest również za-
warta w pracy produkcyjnej. Wierzę, że
idąc do pracy, idziemy po to, by zrobić
coś użytecznego dla naszych sióstr i bra-
ci, a nie po to, żeby szef mógł na nas za-
robić. �
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W
ieś to miejsce gdzieś za
horyzontem, gdzie ludzie
żyją prostym i spokojnym
życiem. Ten obraz zabu-

rzyły ostatnio rolnicze protesty przeciwko
monopolistycznym praktykom sieci spo-
żywczych i nieudolnej walce z afrykań-
skim pomorem świń. Czy wieś znowu
wybuchnie? 

Dwadzieścia lat temu sytuacja na pro-
wincji była dramatyczna. Rolnicy byli ob-
ciążeni kredytami nie do spłacenia, zni-

kały lokalne spółdzielnie, zamykano za-
kłady przetwórcze. W małych miastach
padały zakłady przemysłowe. Wcześniej
jednym pociągnięciem pióra zlikwido-
wano PGR-y. Bezrobocie w niektórych
powiatach przekraczało 30%. Wieś była
wściekła i z tej wściekłości narodził się
pierwszy ludowy bohater z prawdziwe-
go zdarzenia, Andrzej Lepper. W wybo-
rach parlamentarnych w 2001 r. na Sa-
moobronę Leppera zagłosowało ponad
10% wyborców. O ponad 100 tys. wię-

cej niż na Prawo i Sprawiedliwość. Sa-
moobrona nie wytrzymała jednak kon-
taktu z władzą. Alians z Prawem i Spra-
wiedliwością był końcem partii Leppera.
Od tego czasu wieś przeszła ogromną
transformację. Wiele osób porzuciło za-
wód ojców. Dzisiaj wyłącznie z rolnictwa
utrzymuje się nie więcej niż jedna piąta
mieszkańców wsi. Środki z Unii umoż-
liwiły inwestycje, modernizację gospo-
darstw i wzrost zamożności rolników.
Wybudowano nowe drogi, wodociągi

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
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i oczyszczalnie ścieków. Polska wieś w cią-
gu ostatnich 15 latach niewątpliwie za-
liczyła ogromny cywilizacyjny awans. Sy-
tuację najbiedniejszych poprawił program
500+, który ograniczył skrajne ubó-
stwo dzieci. Nic dziwnego, że Prawo
i Sprawiedliwość, które oferuje konser-
watywną, opartą na przywiązaniu do tra-
dycji, kościoła i rodziny narrację, bije na
prowincji rekordy popularności. W ostat-
nich wyborach parlamentarnych ponad
połowa mieszkańców wsi zagłosowała na
formację polityczną Jarosława Kaczyń-
skiego.

Dzisiaj spokojny obraz polskiej wsi
zaburza jeden człowiek i jego organiza-
cja. Rok temu po głośnych manifestacjach
w Warszawie na szerokie wody wypłynął
Michał Kołodziejczak z Agrounii. Re-
prezentuje nowe pokolenie polskich rol-
ników. Ich gospodarstwa raczej nie na-
leżą do najmniejszych. To świetnie zor-
ganizowane i zarządzane przedsiębior-
stwa obracające znacznymi pieniędzmi.
Kołodziejczak, rocznik 1988, urodził
się już po wielkiej depresji lat 90. Wraz
z rodziną uprawia kapustę niedaleko Sie-
radza. Media przezwały go drugim Lep-
perem. 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 diagno-
za sytuacji. Andrzej Lepper jako pierw-
szy wprowadził krytykę neoliberalnej po-
lityki Leszka Balcerowicza do telewizyj-
nych studiów i na mównicę sejmową. Po-
tępiał sprzyjanie zagranicznemu kapita-
łowi kosztem lokalnej produkcji. Był za-
jadłym przeciwnikiem prywatyzacji
przedsiębiorstw państwowych. Dzisiaj
polska wieś jest znowu pod ogromną pre-
sją wielkiego kapitału. Członkowie Agro-
unii przekonują, że rolnicy zostali odcięci
od rynków zbytu. To efekt zdominowa-
nia handlu przez wielkie korporacje.
Sama sieć dyskontów Biedronka ma
20% rynku detalicznego. Taka pozycja
pozwala na dyktowanie cen producen-
tom żywności. Szeroka sieć dystrybucji
i dostawców umożliwia dużym sieciom
import towarów z drugiego końca świa-
ta, po to, żeby trzymać w ryzach lokal-
nych rolników. Nie tylko producenci wa-
rzyw 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 hodo-
wało trzodę. W 2019 r. było już ich tyl-
ko 124 tys. W miejsce małych hodowli
wchodzą wielkie korporacje mięsne.
Dostarczają one rolnikom młode świnie,
zapewniają jedzenie, a nawet opiekę
weterynaryjną. Gdy zwierzęta urosną, za-
bierają je na rzeź. Funkcje rolników zre-
dukowano do podawania świniom je-
dzenia i utrzymania czystości w chlew-
niach. 

Wielkie korporacje nie grają czysto
również wtedy, gdy przychodzi do ozna-
kowania towarów. Wielu Polaków zwra-
ca uwagę na kraj pochodzenia produk-
tu, robiąc zakupy spożywcze. Wielkie sie-
ci handlowe doskonale znają nastroje spo-
łeczne i celowo wprowadzają konsu-
mentów w błąd. Sprzedają pstrągi z wiel-
ką flagą Polski na opakowaniu, na któ-
rym małym druczkiem dopisano, że
choć ryby pochodzą z Włoch, to wyho-
dowano je w „polskiej akwakulturze”.
Podczas tak zwanego tygodnia polskich
ziemniaków okazało się, że ponad po-
łowa 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 postę-
powań antymonopolowych przez Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Rolnicy zaczęli podkreślać też fakt, że im-
port gigantycznych ilości warzyw i owo-
ców jest szkodliwy dla środowiska na-
turalnego. To argument oczywiście skro-
jony pod wielkomiejskiego mieszczu-
cha, ale nie można zapominać, że to rol-

nicy są na pierwszej linii walki z global-
nym ociepleniem. Z powagi sytuacji
zdaje sobie doskonale sprawę sam lider
Agrouniii, Michał Kołodziejczak. Jego ro-
dzinne gospodarstwo znajduje się w jed-
nym z najbardziej suchych obszarów
Polski. Problem niskich opadów potęguje
gigantyczna odkrywka węgla brunatne-
go w Bełchatowie, która obniżyła poziom
wód gruntowych w promieniu dziesiątek
kilometrów. Kopalnia jest jak korek wy-
jęty z wanny pełnej wody. Teraz w oko-
licy ma powstać kolejna odkrywka w Zło-
czewie. Rolnicy widzą zagrożenie i za-
wiązali nieoczywisty sojusz z ekologami,
którzy również protestują przeciwko
budowie. 

Często mówi się o tym, że polskie rol-
nictwo jest przestarzałe, bo opiera się na
małych i średnich gospodarstwach rol-
nych. 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 warun-
kach przetrzymywane są miliony ży-
wych zwierząt. Presja korporacji i nad-
ciągająca susza zagrażają podstawom
funkcjonowania polskiej wsi. Polski rząd
nie chce albo nie potrafi rozwiązać pro-
blemów rolników. Ich frustracja będzie
z roku na rok rosnąć. Sojusznikiem rol-
ników może okazać się Ruch Narodowy
albo nowe progresywne siły, które mó-
wią o wzmocnieniu roli państwa, regu-
lacjach i ochronie klimatu. Siłą takich so-
juszy jest ich nieoczywistość i wymyka-
nie się tradycyjnym schematom myślenia
politycznego. Czy możliwy jest sojusz in-
teligencko-robotniczo-chłopski prze-
ciwko elitom władzy? Pod koniec XIX
wieku część polskiej inteligencji żyła
złudzeniami o sojuszu miasta i wsi. Po-
działy były zbyt głębokie, żeby je łatwo
zasypać. Dzisiaj okazuje się, że rolnicy
i pracownicy korporacji mają ze sobą wię-
cej wspólnego, niż mogło się nam wy-
dawać. Chcą godnych warunków pracy,
pewności jutra, silnego i sprawnego
państwa, które będzie działało w intere-
sie większości, a nie tylko tych na samej
górze. Czy to wystarczy? Jeśli na poli-
tycznej 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! �
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M
arszałek Mazowsza
stał się postacią le-
gendarną. Adam Stru-
zik doczekał się na-

wet piosenki. Jednak choć jako
radny Sejmiku Mazowsza nie pro-
wadzi dyżurów dla mieszkańców,
a z rodzimego Płocka do Warszawy
wożony jest służbową limuzyną,
Struzik posiada swój żelazny elek-
torat i silną pozycję w PSL-u. To po-
zwala marszałkowi rządzić Mazowszem
twardą ręką, kluczowych decyzji w re-
gionie nie podejmuje bowiem Sejmik, lecz
zarząd województwa, na czele z mar-
szałkiem. W taki sposób została wpro-
wadzona podwyżka cen biletów Kolei
Mazowieckich. Podobnie zapadają de-
cyzje o kształcie regionalnej polityki
transportowej, której ofiarą padli Ma-
zowszanie.

Autobusowa 
wolna amerykanka

Termin „wykluczenie transportowe”
stał się modny zwłaszcza w ostatnim cza-
sie. Jednak proces zwijania komunikacji
autobusowej nie rozpoczął się dwa lata
temu, kiedy na Mazowszu upadło w jed-
nym czasie pięć PKS-ów. Powolne za-
mykanie linii PKS trwało w najlepsze od
początku ubiegłej dekady, a jedynie przy-
spieszyło w ostatnich latach. Jeszcze
w 2010 r., jako panaceum na degradację
transportu w kraju, wskazywano uchwa-
loną przez koalicję PO–PSL ustawę o pu-
blicznym transporcie zbiorowym. Dziś już
wiemy, że ustawa ta nie tylko nie od-
wróciła negatywnego trendu, lecz w wie-
lu przypadkach dała możliwość samo-
rządom przerzucania się odpowiedzial-
nością za uruchamianie połączeń. Fak-
tycznie, ustawa była tak nieprecyzyjna, że
na jej podstawie samorząd mógł zapla-

nować, że np. nie będzie organizował
transportu, czy to na części swojego te-
rytorium, czy też wyłączając się z uru-
chamiania linii autobusowych. Niestety
władze Mazowsza (również PO–PSL)
w pełni skorzystały z możliwości, jakie
dała im ustawa o publicznym transpor-
cie zbiorowym. Decyzja samorządu wo-
jewództwa była zaplanowana przez mar-
szałka Struzika i jego przybocznych.

Mazowsze nie skorzystało z możli-
wości przejęcia PKS-ów na swoim ob-
szarze. Później okaże się, jak brzemien-
na w skutkach była ta decyzja. Tylko nie-
liczne powiaty, takie jak Garwolin czy Gró-
jec, zaopiekowały się swoimi PKS-ami. Na-
tomiast PKS Warszawa, PKS Nowy Dwór
Mazowiecki i PKS Piaseczno pozostały
w rękach skarbu państwa. PKS Ostrołę-
ka, PKS Przasnysz, PKS Mińsk Mazo-
wiecki, PKS Ciechanów, czyli te, których
nie chciał marszałek, zostały sprzedane
Mobilisowi. Taki jest bilans przekształceń
własnościowych mazowieckich prze-
woźników autobusowych na początku
minionej dekady.

Marszałek podjął polityczną decyzję,
że samorząd województwa nie będzie
utrzymywał komunikacji autobusowej.
Linie obsługujące co najmniej dwa po-
wiaty, które zgodnie z ustawą powinien
uruchamiać marszałek, działają na zasa-
dach komercyjnych. Oznacza to, że

przewoźnicy otwierają połą-
czenia na własny rachunek eko-
nomiczny, ponosząc całość ry-
zyka prowadzenia bussinesu.
Samorząd wojewódzki mógł
podjąć taką decyzję, wykorzy-
stując wadliwe rozwiązania usta-
wy 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 mecha-
nizmów zmuszających jednostki samo-
rządu terytorialnego do wywiązywania się
z obowiązku organizowania transportu.

Wystarczy, że województwo stwier-
dzi w planie transportowym, że nie or-
ganizuje komunikacji autobusowej,
i marszałek praktycznie jest bezkarny.
Właśnie z tej opcji skorzystało Mazow-
sze. Plan transportowy zakłada bowiem,
że komunikacja autobusowa opiera się na
liniach komercyjnych, a samorząd może
uruchamiać dwie linie w regionie liczą-
cym 5,2 mln mieszkańców!

Jak destruktywne okazało się to po-
dejście, przekonaliśmy się w 2018 r. Pry-
watni przewoźnicy, odnotowujący stra-
ty na utrzymywaniu komunikacji auto-
busowej, zaczęli zamykać połączenia.
Obarczeni całkowitym ryzykiem pro-
wadzenia 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 prywat-
nych podmiotów, że wycofują się z nie-
opłacalnej działalności. Natomiast kie-
rowane pod adresem marszałka zarzuty
o zaplanowaną destrukcję siatki połączeń
w regionie są absolutnie uzasadnione. Po-
cząwszy od tego, że władze wojewódz-

Piętno marszałka Struzika
Polityka transportowa samorządu Mazowsza to klęska nasączona propa-
gandą 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
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kie doskonale zdawały sobie sprawę z fak-
tu, że utrzymanie regionalnej komunikacji
autobusowej jest deficytowe. Bez wy-
równania tego deficytu linie zostały ska-
zane na likwidację. Pytanie brzmiało: kie-
dy to nastąpi? Mimo zbliżającej się ka-
tastrofy marszałek nie zrobił nic, by ra-
tować transport w regionie. Przeciwnie,
oczekując, że spółki prawa handlowego
wyręczą go z organizowania i dotowania
transportu, zachował się jak zwykły ga-
powicz, który nie zamierza płacić za prze-
jazd.

Aby pokazać, jak katastrofalne
w skutkach okazały się decyzje marszał-
ka Struzika, odwołam się do danych licz-
bowych. Plan transportowy wojewódz-
twa, 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. Tymcza-
sem jak podaje Fundacja Centrum Zrów-
noważonego 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 za-
liczyły spektakularnych spadków, lecz
koszty działalności Kolei Mazowieckich
ostro podskoczyły. I nie jest to wyłącznie
skutkiem wzrostu cen energii oraz mi-
nimalnego wynagrodzenia ani dofinan-
sowanego w 50% przez UE zakupu no-
wych pociągów, jak zaklina się zarząd
przewoźnika. Dotacja do kasy Kolei
Mazowieckich przebiegała w ostatnich la-
tach 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 za-
uważyć, że lawinowemu wzrostowi do-
tacji, jaki miał miejsce w zeszłym roku,
nie towarzyszył wzrost opłat za ener-
gię ani skokowy wzrost wynagrodzeń
w spółce.

Jeszcze ciekawiej dane te wyglądają,
gdy zestawi się je z liczbą przewiezionych
pasażerów (wpływy) oraz wykonaną pra-
cą eksploatacyjną przewoźnika – mierzoną
w pociągokilometrach (koszty). Rekor-
dowym rokiem pod względem efektyw-
ności działań Kolei Mazowieckich był
2015, w którym z usług spółki skorzystało
63,2 mln osób, przy pracy eksploatacyj-
nej 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 Mazowiec-
kim. Wpływ tej modernizacji jest oczy-
wisty. Jednak pozostaje pytanie, czemu
w zeszłym roku efektywność przewoź-
nika była, mówiąc oględnie, kiepska?

Gdyby dane z 2015 r. przełożyć na
rok ubiegły, przewoźnik przy zaplano-
wanej pracy eksploatacyjnej na poziomie
17,7 mln poc/km powinien przewieźć po-
nad 69 mln podróżnych. Było ich zale-
dwie 62,1 mln. Prace modernizacyjne nie
są jedyną przyczyną tak mizernego wy-
niku. 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 auto-
busy. Tymczasem przewoźnik i właściciel,
zamiast szukać u siebie przyczyn kiep-
skich wyników, próbują nieudolnie wpły-
wać na medialny przekaz lub w najlep-
szym razie przerzucają na inne podmio-
ty odpowiedzialność za negatywne skut-
ki swoich decyzji.

Kwestia efektywności Kolei Mazo-
wieckich jest kluczowa przy odniesieniu
się do niedawnej podwyżki cen biletów.
Jak obrazują zaprezentowane dane licz-
bowe, praca eksploatacyjna w porówna-
niu z 2015 r. wzrosła (koszty wzrosły o 9%,
nie wliczając w to podwyżki cen energii),
natomiast przychody zmniejszyły się, po-
nieważ przewoźnik w porównaniu
z 2015 r. odnotował spadek liczby prze-
wiezionych pasażerów z 63,2 mln do
62,1 mln. To właśnie spadek efektywno-
ści działań Kolei Mazowieckich przy jed-
noczesnym wzroście opłat za energię
sprawiły, że podwyżka była bardzo do-
tkliwa, a dotacja dla spółki ostro poszy-
bowała. Koleje Mazowieckie stały się naj-
droższym przewoźnikiem regionalnym
w kraju. Bilety miesięczne na pociągi
osobowe tego przewoźnika są droższe od
tych na przejazdy pociągami pośpieszny-
mi PKP Intercity, a na wielu trasach Ko-
leje Mazowieckie przegrywają z komer-
cyjnymi autobusami, zarówno cenowo, jak
i pod względem czasu podróży. To spra-
wia, że z punktu widzenia klienta pod-
wyżka jest nie do zaakceptowania. Inny-
mi słowy, podwyżką przewoźnik sprawdza,
czy popyt na jego usługi jest sztywny.

Krótkoterminowe skutki zmiany cen-
nika Kolei Mazowieckich sprawią, że
oferta przewoźnika będzie nieatrakcyjna
wobec innych spółek kolejowych oraz
pozostałych gałęzi transportu – przejaz-
dów autobusem lub własnym samocho-
dem. Długoterminowo, przy braku pod-
wyżek innych przewoźników, Koleje
Mazowieckie powinny brać pod uwagę
spadek liczby przewożonych pasażerów.

Umyślnie recenzuję działalność Ko-
lei Mazowieckich z perspektywy klien-
ta. Po pierwsze, dlatego że to ostatecznie
preferencje podróżnych mają wpływ na
wybór przewoźnika lub środka trans-
portu. Po drugie nie mam dostępu do re-
alnych kosztów działalności Kolei Ma-
zowieckich, są one bowiem objęte ta-
jemnicą handlową spółki. Skrzętnie ko-
rzysta z tego faktu jej zarząd, który w spo-
sób selektywny prezentuje szczątkowe
dane, uniemożliwiając realną ocenę kon-
dycji przedsiębiorstwa.

Warto podkreślić, że podwyżka cen
biletów w Kolejach Mazowieckich nie
dotknęła wszystkich jednakowo. Choć
przewoźnik podaje, że od 1 lutego za bi-
lety zapłacimy o około 10% więcej, to
opłata za przejazd na lotnisko w Mo-
dlinie w ogóle nie wzrosła. Natomiast
za honorowanie biletów ZTM Warsza-
wa stolica zapłaci Kolejom Mazowiec-
kim jedynie 2,5% więcej niż w ubiegłym
roku.

Trudna sytuacja spółki powinna skło-
nić jej właściciela – samorząd Mazowsza
– do przeprowadzenia gruntownego,
niezależnego audytu w Kolejach Mazo-
wieckich. Wątpię żebyśmy się tego do-
czekali, ponieważ kluczowe stanowiska
w spółce pełnią osoby z partyjnego
nadania PSL i PO.

Brak nadziei na zmiany
Wątpię również, żeby samorząd Ma-

zowsza zmienił priorytety nieudolnie
prowadzonej polityki transportowej.
Ostatnia reaktywacja połączenia kolejo-
wego miała miejsce w 2009 r. Grzegorz
Kostrzewa-Zorbas, ówczesny radny PO
Sejmiku Mazowsza, pokonał wyuczony
„niedasizm”. To dzięki jego niebywałe-
mu uporowi pociągi Kolei Mazowieckich
wróciły do Góry Kalwarii.

Jak bardzo urząd marszałkowski
tkwi w przekonaniu, że nie należy prze-
ciwdziałać wykluczeniu transportowemu
mieszkańców, pokazuje przykład ustawy
PKS-owej. W zeszłym roku na reakty-
wację 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 marszałkow-
ski wciąż twierdzi, że to powiaty powinny
uruchamiać linie autobusowe o zasięgu
wojewódzkim. Błędne koło wykluczenia
transportowego na Mazowszu dopiero
się rozpędza. Zamiast korzystać z pie-
niędzy na przeciwdziałanie temu tren-
dowi, marszałek woli narzekać na wady
ustawy o publicznym transporcie zbio-
rowym, którą uchwalili jego koledzy
z PSL-u. �
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O
barczanie marszałka całą od-
powiedzialnością za sytuację
transportu autobusowego to
zdecydowane nadużycie.

Kondycja transportu autobusowego to
problem społeczny w całym kraju. Ma-
zowsze w tej kwestii nie jest odosobnio-
ne. 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 wska-
zuje w sposób jasny, kto jest odpowie-
dzialny za organizację transportu dro-
gowego i jak realizacja tych obowiązków
byłaby finansowana. 

Oczywiście, można powiedzieć, że to
wina marszałka, bo tam, gdzie wycofu-
ją się kolejni przewoźnicy, powinien z pu-
blicznych pieniędzy (kosztem innych
zadań) powołać spółki, które będą ob-
sługiwać te trasy. Jednak w postawionym
zarzucie nie ma ani słowa o kosztach ta-
kiego przedsięwzięcia (a szacuje się, że
powołanie i utrzymanie omawianych po-
łączeń w regionie to koszt kilkuset
mln zł), ani słowa o skali województwa
(które – przypomnijmy – jest wielkości
Belgii) czy też o nieprecyzyjnych prze-
pisach.

Zadaniem samorządu województwa
jest objęcie przewozami użyteczności
publicznej głównej sieci transportowej
województwa. I z tego zadania się wy-
wiązujemy, organizując transport kole-
jowy w regionie. Tam, gdzie linii kole-
jowej nie ma, transport autobusowy do
węzłów przesiadkowych lub głównych
korytarzy transportowych powinny za-
pewnić samorządy gminne lub powia-
towe. Mogą one skorzystać z dofinan-
sowania linii w ramach tzw. ustawy
PKS-owej i robią to. Korzystają też z al-

ternatywnych rozwiązań, bez potrzeby in-
gerowania samorządu województwa.
Także do zadań organizatorów niższego
szczebla należy zapewnienie połączeń
z obszarów o niskiej dostępności komu-
nikacyjnej. Połączenia te powinny być or-
ganizowane głównie jako linie dowozo-
we, na zasadzie porozumień pomiędzy sa-
morządami. Tu jednak pojawiają się
komplikacje prawne i niedogodności
dla samorządów, bo chociażby w przy-
padku połączeń realizowanych na tere-
nie różnych powiatów muszą one stwo-
rzyć związek powiatów.

Ważnym czynnikiem, który musi
wziąć pod uwagę organizator przewozów,
jest zapotrzebowanie na przewozy. Obec-
nie większość linii, na których funkcjo-
nują polscy przewoźnicy autobusowi, ma
niską i pogarszającą się rentowność. Ro-
snące koszty, m.in. wynagrodzeń, spra-
wiają, że coraz trudniej z kolei pokryć
koszty realizowanych przewozów przy-
chodami z biletów. Dlatego tak ważne
jest, by decyzje dotyczące uruchamiania
połączeń w ramach usługi publicznej po-
parte były szerokimi analizami dotyczą-
cymi potrzeb podróżnych na poszcze-
gólnych obszarach.

Koleje Mazowieckie to dziś naj-
większy regionalny przewoźnik w Polsce.
A trzeba wyraźnie powiedzieć, że po-
wołanie tej pierwszej w Polsce samorzą-
dowej spółki kolejowej było naszą decyzją
i sporym wyzwaniem. Nie tylko ze
względu na olbrzymie koszty, które po-
nosi samorząd (w tym roku 343 mln zł,
co jest największą po „janosikowym” po-
zycją w budżecie), ale i odpowiedzialność.
Większość województw nie zdecydo-
wała 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 two-
rzy sieć linii kolejowych wyznaczającą
główne korytarze transportowe w wo-
jewództwie. Uzupełniają je dwie linie dro-
gowe łączące Płock i Ostrołękę z War-
szawą. 

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 naj-
nowocześniejszych przewoźników re-
gionalnych w kraju i dysponują 317
sztukami różnego rodzaju taboru. Spół-
ka jest też w trakcie rekordowego w hi-
storii 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 za-
angażowanie samorządu.

Niestety, prowadzenie spółki kole-
jowej wiąże się ze stale wzrastającymi
kosztami związanymi z utrzymaniem
i eksploatacją, dostępem do infrastruk-
tury, energią elektryczną. Do tego do-
chodzą problemy związane z infrastruk-
turą, 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 deficy-
towa. Traktujemy to jednak jako element
niezbędny, przyczyniający się do rozwo-
ju województwa. Robimy to po to, by lu-
dzie mogli dojechać do pracy, do szko-
ły, 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-

Realizujemy zadania
Przyznam, że trudno mi się odnieść do słów pana Piotra Figla i to bynaj-
mniej nie z powodu braku kontrargumentów, ale z powodu zaciekłości tej,
jak i innych wypowiedzi autora. Tak personalny i agresywny atak skiero-
wany bezpośrednio pod adresem jednego człowieka stawia – w moim 
odczuciu – pod znakiem zapytania obiektywność i bezstronność wysuwa-
nych argumentów.

Marta Milewska
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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 budżeto-
wych 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. Do-
tyczy to nie tylko korzystania z torów, bę-
dących własnością PKP PLK, ale też na-
liczane są opłaty np. za umieszczenie roz-
kładu jazdy w gablotach.

Ceny zostały podniesione średnio
o 10%, co nie rekompensuje w całości

podwyżki cen energii trakcyjnej, dlatego
pozostałą część pokryje samorząd woje-
wództwa mazowieckiego. Gdyby nie te
środki finansowe, cena biletów byłaby
znacznie wyższa. Nie wzrosła cena bile-
tu lotniskowego. Nie wzrosła też cena bi-
letu turysty. 

Co do działalności spółki Koleje
Mazowieckie, zgodnie z art. 58a usta-
wy o publicznym transporcie zbioro-
wym operator, który poza świadczeniem
usług w zakresie publicznego trans-
portu zbiorowego w transporcie kole-
jowym, prowadzi inną działalność go-
spodarczą, sporządza oddzielny bilans
oraz rachunek zysków i strat dla tych
usług, a także wyodrębnia w księgach
rachunkowych operacje związane
z wykonywaniem przewozu o charak-
terze użyteczności publicznej. Spra-
wozdanie finansowe operatora publi-
kowane jest na podstawie przepisów

o rachunkowości, zawiera dodatkowo
oddzielny bilans oraz rachunek zy-
sków i strat dla działalności związanej
z usługami w zakresie publicznego
transportu zbiorowego w transporcie
kolejowym.

Poza tym na wniosek Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Mazo-
wieckiego w Warszawie u organizatorów
publicznego transportu zbiorowego, czy-
li w Kolejach Mazowieckich i Warszaw-
skiej Kolei Dojazdowej, w grudniu
2019 r. został przeprowadzony audyt. Po-
nadto rekompensata jest co roku bada-
na przez biegłego rewidenta, a raport
z tej kontroli przekazywany jest do Or-
ganizatora PTZ, tj. Województwa Ma-
zowieckiego. 

Podsumowując, szkoda, że o spra-
wach tak ważnych jak transport pu-
bliczny zaczynamy mówić, używając re-
toryki rodem z polityki. �
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Państwo 
umiarkowanie socjalne

Zacznijmy jednak od skali polskiego
socjalu – przez jednych wychwalanego,
przez innych demonizowanego. Nie-
stety nie zawsze instytucje międzynaro-
dowe uwzględniają najświeższe dane. Po-
chodzące z raportu OECD „Society in
a glance” z 2019 r. statystyki zawierają
informacje o procentowym udziale w PKB
publicznych wydatków na politykę spo-
łeczną. Dane są za 2018 r. lub ostatni,
w którym w danym kraju przeprowa-
dzano pomiar. Jak w tym zestawieniu na
tle krajów rozwiniętych wygląda Polska?
Przeznaczaliśmy wówczas nieco ponad
1/5 PKB na politykę społeczną, a kon-
kretnie 21,13%, co jest nieco wyższym
wskaźnikiem niż średnia dla krajów
rozwiniętych – 20,05%. Warto jednak
pamiętać, że na powyższą średnią skła-
dają się także kraje, którym daleko do
modelu państwo opiekuńczego, np.
Meksyk, Chile, Korea czy Turcja, które
wydawały na cele społeczne odpowied-
nio 7,5%, 10,9%, 11,1% i 12,5% PKB.
Z kolei w państwach takich, jak Niem-
cy, Austria, Włochy, Norwegia, Szwecja,

Dania, Finlandia i Belgia, wydatki spo-
łeczne mieszczą się w przedziale 25–30%
PKB, a we Francji wskaźnik 30% został
nawet przekroczony. Nadal nasze na-
kłady na politykę społeczną pozostawały
więc dość przeciętne i odbiegały od
wielu państw zachodnioeuropejskiego
dobrobytu z bardziej rozwiniętą polity-
ką społeczną. 

Coraz więcej, coraz 
bardziej nierównomiernie

Ważny jest jednak nie tylko ogólny
poziom wydatków, ale i ich struktura.
Wcześniejsze materiały Eurostatu poka-
zują, że w Polsce od lat ta struktura jest
mocno zaburzona. Na świadczenia ro-
dzinne wydajemy relatywnie dużo, ale już
na przeciwdziałanie wykluczeniu spo-
łecznemu, mieszkalnictwo czy walkę
z bezrobociem mało lub wręcz bardzo
mało. Według metodologii Eurostatu
w 2017 r. wydatki na politykę społecz-
ną 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 wy-
datki na przeciwdziałanie bezrobociu
to zaledwie 0,4% PKB, podczas gdy śred-
nia 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 miesz-
kalnictwo, wydatki te okazały się za-
uważalnie niższe niż unijna średnia. 

Przywołane dane z Eurostatu po-
chodzą z 2017 r., a więc ujmują stan rze-
czy jeszcze przed rozszerzeniem progra-
mu 500+ i wprowadzeniem tzw. trzy-
nastek. Gdyby uwzględnić zmiany
z ostatnich dwóch lat, można się spo-
dziewać, że nierównowaga między na-
kładami na świadczenia rodzinne i eme-
rytalne a resztą polityki społecznej była-
by jeszcze większa. Choć w 2019 r.
miały miejsce także inne działania – np.
wprowadzenie tzw. świadczenia uzupeł-
niającego dla osób niezdolnych do sa-
modzielnej egzystencji – rozmach finan-
sowy był tu dużo mniejszy. Wydaje się, że
w obliczu tak nierównomiernej struktu-
ry nakładów obecne reformy powinny
być w pierwszej kolejności ukierunko-

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 prze-
sadnie 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 przy-
szłości, ważne, byśmy nie rozmawiali tylko o wielkości nakładów, ale 
i o tym, jakim celom służą i na ile skutecznie są wykorzystywane.

Rafał Bakalarczyk

NIEDOBORY SOCJALNE
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wane właśnie na te dotąd niedoinwe-
stowane obszary, tymczasem – jak po-
kazały działania i zapowiedzi z 2019 r.
– tak się nie stało. Rezultaty w omawia-
nych obszarach są niesatysfakcjonujące.
Ubóstwo w 2018 r. wzrosło w porów-
naniu z rokiem 2017 o ponad 1 punkt
procentowy – z 4,3% do 5,4%. Jak wy-
liczyli eksperci Polskiego Komitetu Eu-
ropejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu,
oznacza to wzrost liczby zagrożonych
skrajną biedą między 2017 a 2018 r. o po-
nad 422 tys. (z 1,7 do ponad 2,1 mln)
osób! Kondycja mieszkaniowa, mimo
pierwszych kroków programu Mieszka-
nie+, nadal pozostaje niekorzystna i dla
wielu osób bardzo trudna, powodując róż-
ne 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 se-
niorów , 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 potransforma-
cyjnej Polski), ale jeśli spojrzymy na bar-
dzo niski poziom świadczeń dla osób do-
tkniętych bezrobociem i ich małą do-
stępność oraz skromne nakłady na dzia-
łania skutecznie aktywizujące zawodowo,
okazuje się, że w tej sferze należałoby
wzmocnić politykę państwa, tym bardziej,
że już nadeszło długo zapowiadane nad-
chodzi gospodarcze spowolnienie, do-
datkowo 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 pro-
dukcyjnym (niekoniecznie zaś polityka
społeczna państwa) odpowiadały za ni-
skie wskaźniki bezrobocia ostatnimi laty.
Teraz będzie gorzej, więc tym bardziej
sprawa zabezpieczenia osób nim do-
tkniętych nabiera na znaczeniu.

Nie tylko ilość się liczy!
Tak silny nacisk na dwa wspomnia-

ne instrumenty – uczynienie powszech-
nym programu 500+ i trzynastki – być
może dałoby się obronić, gdyby udało się
wskazać, że mówimy o absolutnie klu-
czowych sferach, a podjęte działania
przyniosą szczególnie doniosłe rezulta-
ty, więc warto w nie zainwestować spo-
re nakłady nawet kosztem innych sfer.
Tymczasem nie mamy do czynienia z taką
sytuacją. Jeśli za wprowadzeniem pro-
gramu 500+ stała z jednej strony chęć

stymulowania dzietności, a z drugiej dą-
żenie do przeciwdziałania ubóstwu ro-
dzin, to ostatnie rozszerzenie programu
może mieć bardzo ograniczone rezulta-
ty. Beneficjentami tego kroku były bo-
wiem w dużej mierze rodziny średnio za-
możne i zamożne, zaś te ubogie otrzy-
mywały świadczenie na pierwsze dziec-
ko jeszcze przed rozszerzeniem progra-
mu. Owszem, jest grupa osób niezbyt za-
możnych, którym pomoc się przydała,
a przed rozszerzeniem nie kwalifikowały
się do niej ze względu na wcześniejszy
próg dochodowy (800 zł netto na oso-
bę). Tyle że te grupy można było włączyć
do systemu wsparcia przy pomocy znacz-
nie mniej kosztownych działań (prze-
widziany przez Ministerstwo Finansów
koszt programu na 2020 r. to aż
41,2 mld zł), np. podnosząc o kilkaset
złotych i uelastyczniając próg docho-
dowy. A co z dzietnością? Jest wątpliwe,
by ostatnie rozszerzenie programu skło-
niło kolejne grupy do decyzji prokre-
acyjnych. Zresztą, jak wskazywali ba-
dacze, świadczenia finansowe mają ogra-
niczone przełożenie na dzietność, jeśli nie
idą one w parze z rozwojem instru-
mentów wsparcia usługowego i roz-
wiązaniami pozwalającymi na godzenie
pracy z opieką nad dzieckiem. Również
trzynasta emerytura słabo się broni pod
względem skuteczności osiągania po-
tencjalnych celów. Jeśli celem tym mia-
ło być lepsze zabezpieczenie osób star-
szych przed niedostatkiem, kształt do-
datkowego świadczenia może budzić
zastrzeżenia. Dla ubogich emerytów za-
pomaga stanowiąca w przeliczeniu na
miesiąc raptem kilkadziesiąt złotych
może co najwyżej nieznacznie złagodzić

dotkliwość trudnej sytuacji materialnej,
ale nie przyczyni się do jej przezwycię-
żenia. Z kolei dla stosunkowo zamoż-
nych seniorów dodatkowe 1110 zł brut-
to rocznie może być miłym, ale nie nie-
zbędnym dodatkiem. Jak by nie patrzeć,
korzyści społeczno-ekonomiczne jawią
się jako nader skromne w relacji do na-
kładów na poziomie około 10,8 mld zł
w 2019 r. Te same pieniądze można by-
łoby podzielić o wiele bardziej sensow-
nie – część pozostawiając na wsparcie fi-
nansowe mniej zamożnych seniorów
(nie tylko najuboższych), a część aloku-
jąc w deficytowe formy wsparcia usłu-
gowego, takie jak rozmaite usługi opie-
kuńcze i wspomagające osoby starsze lub
ich bliskich czy świadczenia medyczne,
np. w zakresie opieki geriatrycznej, pro-
filaktyki bądź rehabilitacji.

Przekierować dyskusję 
Mało rozważna alokacja środków po-

dyktowana była najprawdopodobniej
motywacjami wyborczymi, a nie chęcią
mierzenia się z problemami. Rozległe,
proste w przekazie programy adresowane
do szerokich grup dobrze rozpozna-
nych w świadomości społecznej znacznie
lepiej się sprzedają marketingowo niż bar-
dziej kompleksowe reformy, rozproszo-
ne na wiele instrumentów i sfer życia,
precyzyjniej trafiające w specyfikę pro-
blemów grup, które się z nimi borykają.
Nie jest to jednak problem związany ze
strategią polityczną tylko jednej forma-
cji. Niekiedy można mieć wrażenie, że de-
bata publiczna wokół spraw społecznych
skupia się właśnie wokół programów
efektownych pod względem ilościowym,
ale niekoniecznie skutecznych i efek-
tywnych pod względem rozwiązania
problemów oraz gospodarowania środ-
kami. Tymczasem zamiast licytowania się
na to, kto ile da (lub obieca) jakiejś gru-
pie i ile to będzie kosztować, warto śle-
dzić, jakie skutki przynosi dane działanie
(zarówno te zamierzone, jak i niezamie-
rzone, uboczne) oraz czy te same skutki
nie mogłyby być osiągnięte przy mą-
drzejszym gospodarowaniu publicznymi
zasobami. W najbliższej przyszłości pula
środków do podziału będzie skromniej-
sza niż dotąd, a skala potrzeb do ob-
dzielenia nimi  jeszcze większa. Tym bar-
dziej istotna będzie dyskusja na temat sku-
teczności i efektywności wydatkowania
środków, by służyły tym, którzy szcze-
gólnie wsparcia potrzebują. Wydaje się,
że to ważne wyzwanie dla mediów, by
dyskusję o polityce społecznej próbo-
wać formatować według celów i ich sku-
teczności, a nie tego, kto komu da
więcej. �
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Na czym polega praca polskich
opiekunek w Niemczech? Kim się
zajmujecie i jakie obowiązki wy-
konujecie? 

Praca opiekuna polega na zajmowa-
niu się i wsparciu niemieckich seniorów
i seniorek, którzy zdecydowali się po-
zostać w wieku swojej starości w domu.
Ponieważ często są to osoby po wypad-
ku w domu, po operacji oraz osoby,
u których rodzina i lekarz stwierdzają za-
burzenia przestrzenno-czasowe (począ-
tek demencji), wymagają one wsparcia
i pomocy przy czynnościach życiowych,
jak np. chodzenie, ubieranie i rozbiera-
nie się, kąpiele, higiena ciała, przyjmo-
wanie leków, przygotowywanie posiłków,
często przyjmowanie posiłków, chodze-
nie 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 czyn-
ności(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, czę-
sto po podróży w nocy, zaczyna się na-
tychmiast po wejściu opiekunki do domu
seniora czy seniorki. Z reguły koszty i or-
ganizację podróży przejmuje firma za-
trudniająca. 

W jaki sposób jesteście rekru-
towane do pracy? Z kim rozma-
wiacie? 

Rekrutowanie odbywa się głównie za
pomocą ogłoszeń zamieszczanych przez

agencje opieki na portalach internetowych.
Pierwszym kontaktem jest koordynator
lub inna osoba z działu rekrutacji danej fir-
my opieki. Najlepszym jednak sposo-
bem jest wiadomość od znajomej  i pole-
cone miejsce pracy (np. na zastępstwa). 

Jakie są zarobki polskich opie-
kunek w Niemczech? Jak się one
mają do niemieckich zarobków? 

Zarobki zależą głównie od znajo-
mości języka niemieckiego. Osoby bez
znajomości języka (często są to osoby po-
dejmujące zastępstwa za inne opiekunki)
zarabiają ok. 900 euro netto, osoby ze sła-
bym niemieckim – 1000–1100 euro.
Osoby z bardzo dobrą znajomością języka
zarabiają od 1500 do 1650 euro, zdarzają
się też wyższe stawki. Przedział pomię-
dzy najwyższymi grupami stawek to
osoby z komunikatywnym i dobrym ję-
zykiem niemieckim. Niemiecki opiekun
pracujący w 8-godzinnym rytmie pracy
(cały etat) zarabia od 1700 euro netto,

bez nadgodzin. Dorabia nadgodzinami,
przez co wynagrodzenie się zwiększa. Od
dwóch lat rząd niemiecki planuje pod-
wyższenie tych stawek po to, aby przy-
ciągnąć młode osoby do wykonywanie
pracy w tej branży. Polskie agencje opie-
ki nie proponują podwyżek, jedynie bo-
nusy za dni świąteczne (150–250 euro).
Poza tym przy porównaniu stawki trze-
ba 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. 

Jaki macie rodzaj umowy? Kto
was formalnie zatrudnia i wypłaca
wam pieniądze? Jaką część środ-
ków otrzymujecie z kwoty płaconej
przez osobę, którą się opiekujecie? 

Odkąd istnieje ta branża, stosowane
są dla opiekunek umowy cywilno-praw-
ne, czyli tzw. śmieciowe. Zatrudnienie od-
bywa się przez agencję pracy w opiece
– ta staje się naszym pracodawcą i wy-
płaca pieniądze na konto. Podopieczny
lub jego rodzina płaci pieniądze partne-
rowi polskiej agencji, czyli agencji nie-
mieckiej. Rodzina dostaje od agencji ra-
chunek i część za usługę opieki polskiej
opiekunki płaci jej niemiecka kasa cho-
rych. Tak więc niemiecka rodzina ma
wsparcie finansowe. Czyli jeśli zapłaci
agencji niemieckiej np. 3200 euro brut-
to, to Agencja polska może dostać z tej
kwoty 2800 euro. Do kieszeni opiekun-
ki przechodzi 1400 euro (dobra znajo-
mość języka niemieckiego), a reszta jest
dla polskiej agencji, z czego ta odpro-

wadza podatek, składkę na ZUS np.
200 euro (w dobrym przypadku), a resz-
ta, czyli ok. 1000 euro, to czysty zysk
agencji. Trzeba sobie wyobrazić, że agen-
cje długo działające na rynku mogą ob-
sadzić zlecenia polskimi opiekunkami
w liczbie minimum 10 dziennie. Mie-
sięczny zysk polskich agencji łatwo jest
wtedy policzyć. Wypłata wynagrodzenia
opiekunce ma miejsce do 15. kolejnego
miesiąca. Większość agencji ma taki ter-
min. Ze współpracy z dwiema polskimi
agencjami zrezygnowałam ze względu na
to drażniące ustalenie. Obecna firma wy-
płaca mi pieniądze do 5. dnia kolejnego

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

Zatrudnienie odbywa się przez agencję pracy 
w opiece – ta staje się naszym pracodawcą 
i wypłaca pieniądze na konto.
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miesiąca. Nie ma żadnego konkretnego
powodu, nawet jeśli będzie się nim za-
słaniać polska firma opiekuńcza, aby
opiekunka otrzymywała wynagrodze-
nie za swoją ciężką pracę o 10 dni póź-
niej niż normalnie! Ponieważ rodzina nie-
miecka dostaje rachunek za usługę opie-
kunki 31. lub 1. dnia miesiąca, przelewa
pieniądze na konto partnera niemieckiego
w ciągu jednego dnia. Przelew idzie je-
den dzień i potem na konto polskie też
1–2 dni. Opiekunka powinna mieć prze-
lane wynagrodzenie do 5. dnia miesiąca
kolejnego! Taki zapis mają firmy szwaj-
carskie czynne w branży opieki. Zdarzają
się bardzo nieliczne firmy polskie, gdzie
5-dniowy termin wypłaty jest już za-
chowany. A więc można! Narzuca się
więc pytanie: dlaczego polskie agencje
opóźniają wypłacanie pieniędzy opie-
kunkom? Co dzieje się z pieniędzmi przez
10 dni? Wśród opiekunek istnieje przy-
puszczenie, że firmy opiekuńcze stawia-
ją w wyniku tych opóźnień w transferze
nowe filie. Polecam dziennikarzom i PIP
sprawdzenie tego faktu. 

Czy umowy, które podpisujecie,
są przestrzegane? Jak np. wyglą-
da sytuacja z odpłatnością za nad-
godziny?

Umowy sporządzone są tak, że
wszystko wydaje się być zgodne z pra-
wem. Problem polega na tym, że w rze-
czywistości i w praktyce ustalenia te nie
mają znaczenia, ponieważ nie istnieje żad-
na kontrola zgodności tych ustaleń z pra-
wem. I tak np. podstawowy zapis o cza-
sie pracy opiewa na 40 godzin tygo-
dniowo, tj. 5 dni x 8 godzin = 40 godzin,
ale w praktyce nikt nie daje 2 dni wol-
nych w opiece 24-godzinnej. Jeśli przyj-
miemy, że rodzina podopiecznego zgo-
dzi 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 sta-
nie 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 pła-
ci dodatkowych pieniędzy! Nie ma żad-
nej premii procentowej, np. 20% do-
datku za przepracowane nadgodziny
w niedziele. W paragrafie drugim mojej
umowy jest wyraźny zapis, że czas pra-
cy nie może przekroczyć 160 godzin mie-
sięcznie. Z uwagi na charakter wykony-
wanej 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 sa-
tysfakcjonujące wszystkich rozwiązanie.
Zapis ten jest absurdalny, ponieważ pol-
skie agencje przedstawiają opiekunkę
jako pomoc 24-godzinną, i nigdy nie zda-
rzyło się, aby agencja zadała sobie trud
wyjaśnienia czasu pracy i działania na ko-
rzyść opiekunki, by zmniejszyć wymiar
godzin i dostosować do ustalonego umo-
wą. Agencje polskie wiedzą, że wtedy stra-
ciłyby rodziny, które płacą pieniądze za
opiekę. Jest to rażące wykorzystanie,
ponieważ opiekun niemiecki ze służb am-
bulatoryjnych (zewnętrznych) liczy nad-
godziny, które są płatne, podobnie płat-
ne są nadgodziny opiekunek polskich pra-
cujących w Szwajcarii. 

Jakie macie gwarancje wypła-
ty 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 opie-
ki pozostaje sąd cywilny lub inne orga-
ny. Nigdy nie znalazłam się w sytuacji, aby
pracodawca nie wypłacił mi pieniędzy za
pracę. Prawdopodobnie, biorąc pod
uwagę zasłyszane historie innych pań pra-
cujących w opiece, mam wiele szczęścia.
W przypadku rezygnacji z naszych usług
przez rodzinę niemiecką, zachowany
jest tylko trzydniowy okres wypowie-
dzenia. Jednak powody zwolnienia opie-
kunki 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 naj-
ważniejsze 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 Pol-
ski. Gdy zwolnienie następuje z powodu
przestępstw i naruszenia umowy, jest
mowa o zwolnieniu karnym. Partner nie-
miecki podpisuje odrębną umowę z ro-
dziną podopiecznego i w tej umowie jest
jeszcze dodatkowy powód zwolnienia: in-
dywidualne cechy osobowościowe, czy-
li brak tzw. chemii pomiędzy pod-

opiecznym i osobą sprawującą opiekę.
Ten powód jest bardzo bolesny, sama go
doświadczyłam, ponieważ jest trakto-
wany na równi ze zwolnieniem kar-
nym! Opiekunka nie może się w takiej sy-
tuacji 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 umo-
wie partnera niemieckiego z rodziną
niemiecką. W takim przypadku stwier-
dza się, że po prostu współpraca nie funk-
cjonuje! Jest to bardzo przebiegły argu-
ment, ponieważ opiekunka ma do czy-
nienia często z osobami z zaburzeniami
psychicznymi i taka osoba podlegająca
zmianom nastroju o każdej porze dnia
i nocy może nagle odczuć, że opiekun-
ka jej się nie podoba, nie rozumie jej itd.
Jest to narażanie opiekunek na potężny
stres. Opiekunka do końca nie ma gwa-
rancji, czy nie wydarzy się coś, co prze-
rwie jej zatrudnienie w miejscu zlecenia.
Pewność uzyskałaby tylko wtedy, gdyby
w umowie agencji polskiej z partnerem
niemieckim istniał zapis o wypłacie cał-
kowitej należności za usługę opiekunki
do ustalonego terminu wykonywania
zlecenia, bez względu na odmowę ro-
dziny. W ten sposób opiekunka zyskała-
by bezpieczeństwo pracy, pracowałaby
w pewnych warunkach i nie drżałaby
o przyszłość.

Sama pani pracowała jako opie-
kunka. Jak pani ocenia swoje do-
świadczenia na niemieckim rynku
opiekuńczym? 

Pracuję jako opiekunka od trzech lat,
ostatnie trzy miesiące w Szwajcarii i chcę
tam pozostać, ponieważ umowy szwaj-
carskie dla opiekunek są w głównych
punktach, dotyczących czasu pracy, wy-
datków na wyżywienie, płatności za
nadgodziny, obowiązkowego dnia wol-
nego, konkretnie określone. Ale moje do-
świadczenia na rynku niemieckim są
dość dobre. Z racji tego, że 16 lat miesz-
kałam w Niemczech i poznałam men-
talność Niemców, jest mi łatwiej szybko
znaleźć z nimi bezpośredni, sympatycz-
ny kontakt i czuć się jak w domu. Do tej
pory miałam kilka zleceń, głównie u se-
niorek, współpracowałam z dwiema fir-
mami opieki, obecny mój pracodawca to
trzecia firma polska. Aplikowałam też do
służby ambulatoryjnej w Hamburgu i zo-
stałam przyjęta tam w sierpniu 2019 r. ze
względu na znajomość języka i do-
świadczenie, ale w ostatnim momen-
cie zrezygnowałam, ponieważ otrzyma-
łam 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 wspania-
ła kobieta przyjęła mnie życzliwe do ro-
dziny i przyjemnością dla mnie było zaj-
mowanie się nią przez ponad rok. Praca
na rynku niemieckim nie jest jednak dla
mnie w pełni satysfakcjonująca ze wzglę-
du na formę umów proponowanych
przez polskie agencje opieki. Jest to
praca w dużej niepewności. Polskie agen-
cje opieki mogłyby proponować Niem-
com o wiele wyższą jakość usług, gdyby
dbały o swoich pracowników. 

Do kogo się pani zwróciła o po-
moc? Kto jest adresatem roszczeń
polskich opiekunek, gdy ich prawa
są łamane? 

W ciągu mojej trzyletniej pracy z se-
niorami w Niemczech doświadczyłam
jednej bardzo bolesnej sytuacji wypo-
wiedzenia mi umowy-zlecenia. Było to
w Gelsenkirchen w maju 2019 r. Jest to
bardzo smutna historia, bo polska agen-
cja, dla której już długo pracowałam
– Medipe Pflege PL Sp. z o.o. z siedzibą
we Wrocławiu, znała moje usługi opie-
kuńcze, poparte bardzo dobrymi refe-
rencjami rodzin, a mimo to nie zrobiła
nic, aby mnie na tym zleceniu utrzymać
lub aby mnie obronić. Firma Medipe zgo-
dziła się na decyzję rodziny z Gelsenkir-
chen, podyktowaną niezadowoleniem
swojej matki z postępującą demencją, by
przerwać moją pracę w jej domu. Wy-
konywałam jak najlepiej swoje obo-
wiązki, starałam się utrzymać z seniorką
dobrą i przyjazną relację. Rodzina była za-
chwycona moją znajomością języka nie-
mieckiego i planowaliśmy już terminy ko-
lejnych przyjazdów. Sytuacja diametral-
nie się zmieniła i pojawiło się niezado-
wolenie w momencie, gdy poprosiłam ro-
dzinę o dzień wolny i przedstawiłam li-
stę z moim czasem pracy (obowiązek
wprowadzenia takich list został w Niem-
czech zatwierdzony wyrokiem EUGH
z dnia 04.05.19). Godziło to w wy-
obrażenie rodziny, że: „przyjechała świet-
na opiekunka z bardzo dobrym nie-
mieckim, nie pali, nie pije, dobrze wy-
konuje obowiązki, nie stwarza proble-
mów, prowadzi samochód itp. i może być
cały czas dla naszej mamy”. Przedsta-
wiając listę czasu pracy, dałam do zro-
zumienia, że nie jestem niewolnikiem, po-
trzebuję też dla siebie czasu wolnego, któ-
ry był zresztą w mojej umowie. Popro-
siłam mojego pracodawcę o pomoc,
przekazano mi, że przyjedzie na miejsce
niemiecki koordynator, aby rozwiązać
problem. Rozmawialiśmy wspólnie wszy-

scy: moja podopieczna, jej córka, ja i ko-
ordynator. Córka osoby, którą się opie-
kowałam, powiedziała, że w jej umowie
z firmą niemiecką nie ma zapisu tygo-
dniowej i miesięcznej liczby godzin pra-
cy opiekunki, nie widziała też zapisu
o wolnym dniu lub popołudniu w week-
end i stwierdziła, że jeszcze żadna opie-
kunka nie robiła sobie tak długiej prze-
rwy, jak ja (1,5 godziny dziennie). W re-
zultacie długiej, trudnej rozmowy córka
zaakceptowała mój plan godzin pracy.
Niemiecki koordynator też nic nie wie-
dział o 40 godzinach czasu pracy w ty-
godniu dla opiekunki lub udawał, że nie
wie! Przerwanie mojej pracy nastąpiło kil-
ka 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 zle-
cenie lub wrócić do Polski. Wtedy po-
szłam na policję w Gelsenkirchen, aby
zgłosić ten przypadek. Powiedziano mi,
że ponieważ mam umowę z firmą polską,
do niej należy obrona mnie. Zadzwoni-
łam 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 odszkodo-
wania od rodziny. Syn seniorki, który po-
wiedział mi, że „należy jak najszybciej
oczyścić sytuację”, przewiózł mnie do ho-
telu, gdzie zaczekałam na kolejne zlece-
nie od firmy. Dostałam od Medipe pismo,
w którym przedstawiali swoje stanowi-
sko w zaistniałej sytuacji. Firma przeko-
nywała mnie w tym piśmie: „umowa
podpisana przez panią nie jest umową

�

NIEDOBORY SOCJALNE

Polskie agencje opieki mogłyby proponować 
Niemcom o wiele wyższą jakość usług, gdyby 
dbały o swoich pracowników.
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o pracę, wobec tego nie stosują się do niej
regulacje kodeksu pracy w zakresie za-
chowywania okresów wypowiedzenia”
oraz „zakończenie usługi u seniorki nie
należy utożsamiać z wypowiedzeniem czy
zwolnieniem”, a także „zwracamy uwa-
gę, że w tym przypadku chodzi o osobę
starszą i cierpiąca na zaburzenia psy-
chiczne”. Firma nie zauważyła jednak, że
decyzji o zwolnieniu nie podjęła osoba,
którą się opiekowałam, a jej dwóch sy-
nów i córka, których władze umysłowe
były bez zarzutu. W opozycji do tych
sprytnych i stawiających firmę Medipe
Pflege PL w absolutnej bierności i bez-
piecznej pozycji oświadczeń stały moje
emocje: zszokowanie bezwzględną po-
stawą rodziny, strach, wewnętrzny ból,
żal i smutek. Ale się nie poddałam. Na
zbliżające się załamanie zastosowałam „te-
rapię zajęciową”, czyli przyjęłam kolej-
ne zlecenie. Chcę dodać, że wiele opie-
kunek doświadcza podobnych, poniża-
jących sytuacji, zupełnie przez nie nie-
zawinionych. Nie każda z tych kobiet jest
w stanie szybko poradzić sobie z depre-
sją po takim przypadku. W 2019 r. było
kilka przypadków śmierci opiekunki
w miejscu wykonywania zlecenia, wiele
opiekunek zażywa leki przeciwdepre-
syjne. Uruchomienie przez niektóre fir-
my stanowiska psychologa świadczy o na-
silających się symptomach niestabilnego
życia i pracy w poczuciu zagrożenia. Na-
stępnym adresem, pod który przekaza-
łam moją sprawę, byli adwokaci z Kielc
i Warszawy. Kilka kancelarii odrzuciło
moją sprawę z wytłumaczeniem, że zda-
rzenie miało miejsce na terenie Niemiec,
więc tam powinno się toczyć postępo-
wanie. Napisałam do Departamentu Le-
galności Zatrudnienia w Głównym In-
spektoracie Pracy oraz do jego niemiec-
kiego urzędowego „kolegi” – General-
zolldirektion Direktion VII Finanzkon-
trolle Schweizarbeit w Kolonii. Główny
Inspektorat Pracy w Warszawie odpisał
mi m.in.: „Sytuacja osób wykonujących
pracę opiekunów osób starszych za gra-
nicą, kierowanych do pracy głównie na
teren Niemiec, już od wielu lat stanowi
przedmiot kontroli PIP. Współpraca z nie-
mieckimi instytucjami kontrolnymi
w tym zakresie napotyka jednak na sze-
reg barier, do których należą: ograni-
czona możliwość przeprowadzania kon-
troli w domach prywatnych (wymaga
zgody sądu) oraz fakt, iż niemieckie re-
gulacje ustanowione dla branży opieki nie
mają zastosowania do osób świadczących
pracę w systemie całodobowym. Jednym
z warunków zastosowania minimalnej
stawki i wynagrodzenia dla branży opie-
ki stanowi wykonywanie przez określo-

ną część czasu pracy (obecnie przy-
najmniej przez 25% ustalonego czasu pra-
cy) 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 wyselekcjonowa-
ne podmioty, spełniające określone
w ustawie wymagania, zapewniające
bezpieczeństwo osobom kierowanym
do pracy za granicę”. Generalzolldirek-
tion Direktion VII Finanzkontrolle
Schweizarbeit w Kolonii stwierdził, że
z braku dowodów nie mogą mi pomóc.
Napisałam też do Federalnego Zarządu
DGB „Uczciwa mobilność” (Faire Mo-
bilität), służącego do egzekwowania sto-
sownych płac i uczciwych warunków pra-
cy dla pracowników ze środkowo-
wschodnioeuropejskich państw UE na
niemieckim rynku pracy. Mimo dużego
zainteresowania moją sprawą stwier-
dzono, że przebieg sprawy sądowej z po-
wództwa cywilnego o odszkodowanie za
poniesione szkody będzie bardzo trudny,
długi i prawie nie do wygrania, ze wzglę-
du na nikłe dowody. W lutym bieżącego
roku otrzymałam ponownie pismo od
Generalzolldirektion Direktion VII Fi-
nanzkontrolle Schweizarbeit w Kolonii
z prośbą o przedstawienie pełnego ma-
teriału dowodowego ze zlecenia z Gel-
senkirchen. Większość z tych dokumen-
tów dotyczy umowy z firmą opiekuńczą,
formularza A1, dowodów przelewu wy-
nagrodzenia itp. Obecnie czekam na
odpowiedź i dalsze prowadzenie mojej
sprawy. Chcę dodać, że z racji mojego
długiego pobytu w Niemczech, płynnej
znajomości języka niemieckiego, czę-
ściowej znajomość ustaw i sprawnego po-
ruszania się po prawnych stronach nie-
mieckich w internecie jestem w stanie do-
brze skierować dany przypadek do od-
powiednich instytucji, choć to nie prze-
sądza o udanych rezultatach. Są natomiast
opiekunki, które nie znają dobrze języ-
ka, nie mają adresów odpowiednich in-
stytucji, otrzymywana pensja nie wy-
starcza im na założenie sprawy przez ad-
wokatów 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 pro-
blemu przez prasę, radio, telewizję. Pod
koniec lutego udzieliłam wywiadu na te-
mat niesprawiedliwości, przekroczeń
prawnych i nadużyć w tej branży, którą
potocznie nazywa się „niewolnictwem
XXI wieku”, w telewizji TVN w War-
szawie raz ARD – stacji radia niemiec-
kiego oraz Deutsche Welle, oddział
w Warszawie. Mam nadzieję, że dzięki
nagłośnieniu patologii wiele dotknię-
tych niesprawiedliwością opiekunek pol-
skich odzyska dawno już utraconą na-
dzieję na poprawę warunków pracy
w opiece i stosowną ochronę. 

Jakie pani zdaniem należy
wdrożyć zmiany na rynku usług
opiekuńczych, aby prawa opieku-
nek były w większym stopniu chro-
nione?

Przede wszystkim konieczne jest
przekształcenie umów cywilno-praw-
nych, czyli tzw. „śmieciowych”, w umo-
wy o pracę. W umowach powinny być
zapisy o czasie pracy, czasie wolnym, cza-
sie próbnym, wynagrodzeniu za czas
wolny, dniach świątecznych oraz feriach
i urlopach, wypłacie za dni choroby, roz-
sądnym, zgodnym z prawem czasie wy-
powiedzenia. Dodatkowo konieczne by-
łoby zastopowanie zwolnień przez ro-
dziny niemieckie, poprzez obowiązek wy-
płaty wynagrodzenia dla opiekunki do
końca zlecenia, chociaż opiekunka już nie
pracuje na zleceniu, lub wprowadzenie
roszczenia o odszkodowanie za prze-
rwanie pracy, niezawinione przez opie-
kunkę. Dyskusyjny jest punkt w umo-
wach polskich agencji o karach za opusz-
czenie miejsca pracy. W ten sposób nie-
które polskie firmy kompensują swoje
starty i obciążają opiekunki, które np. na
miejscu zlecenia spostrzegły, że informacje
przekazane im przez firmę nie są zgod-
ne z rzeczywistym stanem podopiecznej.
Wtedy obciążanie opiekunki za wyje-
chanie z miejsca zlecenia jest bezprawne.
Uważam też, że powinno się powołać
urząd prawników i adwokatów dla tej
branży, którzy reprezentowaliby i pro-
wadziliby sprawy sądowe opiekunek.
No i oczywiście silny związek pracow-
niczy, który proponowałby korzystne
projekty w branży opieki. Zauważmy, że
biznes firm opiekuńczych kwitnie, po-
szkodowaną stroną są panie z opieki, któ-
rych prawa w dalszym ciągu nie są prze-
strzegane. �
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N
a wstępie zerknijmy na ka-
lendarz 2019 r. Załóżmy przy
tym, że jesteś osobą zatrud-
nioną na umowę o pracę,

pracującą od poniedziałku do piątku, po-
siadającą jedno dziecko, które wycho-
wujesz, oraz partnera, który pracuje na
takich samych zasadach jak ty. Nie licząc
świąt i urlopów, z tytułu weekendu mia-
łeś wolne 102 dni, czyli 2448 godzin, któ-
re mogłeś spędzić z bliskimi. W przy-
padku osoby zatrudnionej w handlu na
umowę o pracę takich dni było w tym sa-
mym roku 63, co daje 1512 godzin. Po-
równując zatem sytuację etatowego pra-
cownika handlu z pracownikiem, którego
branża nie wymaga pracy w weekendy,
przekonamy się, że ten pierwszy miał
39 dni, czyli 936 godzin mniej na pielę-
gnowanie swoich relacji z rodziną
i przyjaciółmi. Już to, pewnie trochę
uproszczone, porównanie pokazuje, że
aktywność zarobkowa nie tylko w nie-
dzielę, ale również w sobotę jest czyn-
nikiem wpływającym na destabilizację
prymarnych relacji społecznych i wspól-
notowych. 

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 ty-
dzień pracy może trwać nieprzerwanie
10 dni. Myślę, że nietrudno wyobrazić so-

bie, w jak „produktywny” sposób moż-
na odpocząć po takim maratonie. 

W kolejnych akapitach tego tekstu
krytycznie przyjrzę się zatem argumen-
tom podnoszonym przez przeciwników
omawianego zagadnienia.

Często podnoszoną kwestią jest fakt,
że regulacja ta nie dotyczy wszystkich
branż; wolne niedziele nie są rozwiąza-
niem powszechnym dla całego świata
pracy. Warto w tym miejscu uświadomić
sobie jedno. Wolne niedziele dla pra-
cowników handlu to rozwiązanie wy-
walczone przez pracowników handlu.
Jest to tautologia pozorna. Otóż w co-
dziennej walce pracowniczej w ramach
systemu wolnorynkowego nikt nie wy-
maga od uzwiązkowionych kolejarzy,
by ci walczyli w interesie górników, pie-
lęgniarki nie walczą o kartę nauczyciela,
a ZNP nie sprzeciwia się uberyzacji za-
wodu taksówkarza. Solidarność pra-
cownicza pomiędzy branżami jest ide-
ałem, do którego należy dążyć, nie jest
jednak wymogiem sine qua non aktyw-
ności 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 pra-
wa nauczycieli do rocznego urlopu re-
generacyjnego czy pracowników służb
mundurowych do wcześniejszej emery-
tury.

Oczywistym jest również, że istnie-
ją pewne branże, które ze względu na ich
społeczną użyteczność (np. służba zdro-
wia), porządek publiczny (policja) czy
specyfikę technologiczną i produktową
(huty, mleczarnie) muszą pracować w try-
bie ciągłym. Trudno w którymkolwiek
z wymienionych kontekstów argumen-
tować, że praca w handlu jest tego ro-
dzaju zajęciem, które musi być świad-
czone siedem dni w tygodniu. Osobiście
uważam, że lista prac, bez których cią-
głego wykonywania funkcjonowanie
społeczeństwa zostałoby zaburzone, po-
winna być możliwie krótka i systema-
tycznie weryfikowana.

Przeciwnicy zakazu handlu w nie-
dzielę, mający często liberalny bądź neo-
liberalny światopogląd, nieraz używają ar-
gumentacji, którą roboczo i na potrzeby
tego tekstu nazwę „argumentem z wol-
ności”. Przybiera on różnorodne formy,
dlatego każda z nich wymaga oddziel-
nego omówienia. 

Pierwszy wariant argumentu z wol-
ności sprowadza się do sądu: każdy
człowiek jest wolny, zatem nie musi
pracować w handlu. Tego rodzaju my-
ślenie może wydawać się z grubsza słusz-
ne mieszkańcowi Warszawy, Krakowa,
Wrocławia, ma się jednak nijak do sytu-
acji człowieka pracy żyjącego w mniej-
szych miejscowościach. Sytuacja pra-
cownika w Kolnie, Andrychowie czy Dy-

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 spółdziel-
czości zrzeszonych w OPZZ. 

Kamil Łukaszek
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nowie nie jest tak komfortowa, ponieważ
wielkopowierzchniowe markety są tam
często największym miejscem pracy, ofe-
rującym zatrudnienie o najwyższej jako-
ści. 

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 dobro-
wolności podejmowania aktywności za-
wodowej w godzinach nadliczbowych jest
skutecznie falsyfikowane przez kolejne
kontrole Państwowej Inspekcji Pracy
w dyskontach spożywczych, a także gru-
dniową kontrolę PIP w sieci popularnych
elektromarketów, które pokazują jasno,
że pracownicy są przymuszani do wysił-
ku w niedogodnym dla nich wymiarze
godzin. Co więcej, gratyfikacja finanso-
wa za nadgodziny, a także za pracę
w święta jest bardzo często nieprawi-
dłowo rozliczana.

Argument z wolności każe też nie-
którym twierdzić, że zakaz handlu w nie-
dzielę godzi w swobodę klienta/konsu-
menta do dokonania zakupu towaru
w dogodnym dla niego terminie. Tę
niewyszukaną i jakże popularną formę ar-
gumentowania obalił prawie trzy wieki
temu niejaki Immanuel Kant, zauważa-
jąc błyskotliwie, że wolność jednostki

kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność
innych jednostek. Czytelnikowi pozo-
stawiam do rozstrzygnięcia, czy wyższą
wartością jest możliwość zakupu jogur-
tu i pary spodni, czy wolność rodzica
chcącego spędzić z dziećmi dzień, w któ-
rym te nie idą do szkoły. 

Komentatorzy, zazwyczaj związani
z liberalną prawicą, przeciwni wprowa-
dzeniu wolnych niedziel, utrzymywali, że
wprowadzenie tej regulacji wpłynie na
stagnację, a nawet obniżanie realnych za-
robków pracowników handlu. Tymcza-
sem, jak donoszą media, zatrudnieni
w Jerónimo Martins (właściciel sieci Bie-
dronka) od stycznia 2020 r. mogą liczyć
na podwyżki rzędu nawet 500 zł, Lidl
w roku obrotowym 2018/2019 prze-
znaczył 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 wy-
nagrodzeń planuje także Kaufland. Zgod-
nie z przewidywaniami branżowego me-
dium 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 nie-
dziel, twierdzili, że ta regulacja wpłynie
hamująco lub ujemnie na poziom za-
trudnienia 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 umieszczo-
nymi w raporcie Lidla firma w 2020 r. za-
mierza zwiększyć zatrudnienie o 13%. 

Reasumując, nie ma przesłanek eko-
nomicznych, świadczących o tym, że za-
kaz handlu w niedziele pogorszył sytuację
zawodową pracowników omawianej
branży. Są przesłanki natury wspólnoto-
wej i etycznej, by owe rozwiązanie utrzy-
mywać i poszerzać. Nowe prawo nie
ogranicza czasu pracy, jest natomiast
sposobem na jego zmniejszenie i regu-
lację. 

Sprawą wymagającą oddzielnego
rozważenia, którą tu zaledwie zasygna-
lizuję, 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 oczy-
wiście z reakcją kapitału, której państwo
powinno się z całą mocą przeciwstawić.
Jednym ze sposobów obchodzenia zakazu
handlu jest wprowadzanie usług pocz-
towych i kurierskich w sklepach. W naj-
bliższym czasie Jerónimo Martins chce
uruchomić usługę zbliżoną do paczko-
matów. 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 pra-
cownika zatrudnionego na umowie śmie-
ciowej. Jest to proceder, który nie doty-
czy tylko niedziel, ale także innych dni
ustawowo wolnych, takich jak Boże Na-
rodzenie, 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 niedoinwestowa-
nego PIP. 

Pamiętacie 21 postulatów sierpnio-
wych? Ostatni z nich brzmiał: „Wpro-
wadzić wszystkie soboty wolne od pra-
cy. Pracownikom w ruchu ciągłym i sys-
temie czterobrygadowym brak wolnych
sobót zrekompensować zwiększonym
wymiarem urlopu wypoczynkowego lub
innymi płatnymi dniami wolnymi”. Sta-
ło się coś niedobrego w Polsce, że 40 lat
po ogłoszeniu tego tekstu deliberujemy
nad zasadnością ograniczenia czasu
świadczenia pracy, tylko dlatego że chce-
my kupować. �
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Niedziela dla Boga?
Już samo uzasadnienie projektu może bu-

dzić zdumienie, gdyż opiera się ono w dużej
mierze na argumentach religijnych. W uza-
sadnieniu projektu przyjętego przez Sejm czy-
tamy: „fundamentalne znaczenie dla ustano-
wienia niedzieli dniem wolnym od handlu ma
doktryna Kościoła katolickiego”. Ustawodaw-
ca przytacza też fragmenty Biblii: „W rytmie ty-
godnia wyznaczającym upływ czasu, niedziela
przypomina bowiem dzień zmartwychwstania
Chrystusa. Jest Paschą tygodnia, podczas któ-
rej świętujemy zwycięstwo Chrystusa nad grze-
chem 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 trak-
towana jako dzień odpoczynku i przekonują,
że w tym dniu ludzie powinni służyć Bogu. „Od
uczniów Chrystusa oczekuje się jednak, by nie

Bubel 
na niedzielę

Rząd radykalnie ograni-
czył handel w niedzielę, 
a od 2020 r. hipermar-
kety i sieci handlowe 
są zamknięte prawie we
wszystkie niedziele. Nie
byłoby w tym nic wyjątko-
wego, gdyby nie fakt, że
ustawa jest bardzo źle
przygotowana, zawiera
mnóstwo luk, wyjątków,
sprzeczności, a na doda-
tek przynosi skutki prze-
ciwne do zaplanowanych
przez twórców ustawy. Na
dodatek kolejne pomysły
na nowelizację ustawy są
jeszcze gorsze od pier-
wotnych projektów zmian
i zamiast ograniczyć 
patologie, mogą jeszcze
zwiększyć ich skalę.

Piotr Szumlewicz
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mylili świętowania niedzieli, które po-
winno być prawdziwym uświęceniem
dnia Pańskiego, z «zakończeniem tygo-
dnia», rozumianym zasadniczo jako czas
odpoczynku i rozrywki (por. 1 P 3,15).
Wymaga to także głębszego zrozumienia
niedzieli, aby nawet w trudnych oko-
licznościach można ją było przeżywać
w postawie pełnego posłuszeństwa Du-
chowi Świętemu”. Zgodnie z intencją
ustawodawcy w niedzielę pracownik
nie powinien więc odpoczywać, tylko po-
święcić się „posłuszeństwu Duchowi
Świętemu”.

Co ciekawe, religijne ustępy miesza-
ją się z chłodną kalkulacją, która stoi
w sprzeczności z publicznie bronionym
celem ustawy, czyli zmniejszeniem licz-
by 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 argu-
ment może zdumiewać, tym bardziej że
autorami ustawy są eksperci NSZZ „So-
lidarność”. 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 la-
tach stopniowo rośnie uzwiązkowienie
w handlu wielkopowierzchniowym. Jed-
nak autorzy ustawy postanowili zwięk-
szyć zatrudnienie w nieuzwiązkowio-
nych mikroprzedsiębiorstwach kosztem
największych sklepów.

Małe nie jest piękne
Można mieć wątpliwości, czy to do-

bra zmiana pod kątem przestrzegania
praw pracowniczych. Wynagrodzenia
w mikroprzedsiębiorstwach są o wiele
niższe niż w większych firmach. Z danych
Głównego Urzędu Statystycznego wy-
nika, że istnieje przepaść między do-
chodami w mikroprzedsiębiorstwach
i pozostałych firmach. W 2018 r. prze-
ciętne miesięczne wynagrodzenie w mi-
kroprzedsiębiorstwach wyniosło 3081 zł
brutto, a w podmiotach zatrudniają-
cych więcej niż 9 osób 4852 zł. To aż
1771 zł różnicy! Znacznie niższe od śred-
niej są też dochody w dziale „handel i na-
prawa pojazdów samochodowych”
– średnie wynagrodzenia brutto w mi-
kroprzedsiębiorstwach w 2018 r. wyno-
siły 3025 zł, a dla wszystkich pracowni-
ków branży aż 4512 zł. Dowartościo-

wanie najmniejszych sklepów jest więc
wsparciem dla najgorzej opłacanego seg-
mentu rynku pracy, który zaniża średnią.

Również raporty Państwowej In-
spekcji Pracy dowodzą, że sytuacja pra-
cowników w małych sklepach, które
wspiera rząd, jest o wiele gorsza niż
w krytykowanych hipermarketach.
W rozdziale poświęconym przestrzega-
niu praw pracowniczych autorzy rapor-
tu piszą: „Stwierdzone nieprawidłowo-
ści występowały przede wszystkim w skle-
pach kontrolowanych po raz pierwszy,
a także niesieciowych lub należących do
sieci o rozproszonej strukturze zarzą-
dzania (gdzie większość kompetencji zo-
stała scedowana na kierowników sklepów
bądź osoby nadzorujące kilka czy kilka-
naście placówek na określonym obsza-
rze), należących do sieci opartych na pol-
skim kapitale oraz nastawionych na
szybką ekspansję, bądź też działających
na zasadzie franczyzy (każdy sklep pro-
wadzi odrębny przedsiębiorca). (…)
W małych sklepach skala nieprawidło-
wości była znacznie większa niż w pla-
cówkach wielkopowierzchniowych. Do-
tyczyło to nie tylko większego odsetka
podmiotów, ale także znacznie większych
grup zatrudnionych (nawet ok. 30%)”.
Skala nieprawidłowości w małych skle-
pach 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 prze-
strzeganie zakazu pracy w święto w pla-
cówkach handlowych. Tu także okazało
się, że największe placówki znacznie
rzadziej łamią przepisy niż te małe. In-
spektorzy wskazali na niewielką liczbę
łamania przepisów w hipermarketach
i znacznie większą w mniejszych pla-
cówkach handlowych. Innymi słowy,
małe sklepy od lat omijają przepisy, nie
pozwalając pracownikom odpoczywać
w święta. Tymczasem ustawodawca po-
stanowił dać im premię za eksploatację
pracowników i umocnić ich pozycję na
rynku. W sieciach handlowych wciąż ist-
nieje wiele patologii, ale sytuacja w ostat-
nich latach zaczęła się poprawiać – w co-
raz większej liczbie dużych sieci działa-
ją 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 ła-
manie praw pracowniczych jest na-
gminne. Zamknięcie supermarketów
i centrów handlowych w niedziele może
więc stać się bodźcem do pogorszenia już

złych warunków pracy w małych skle-
pach.

Dziurawy zakaz
Okazuje się też, że celem ustawy wca-

le nie było ograniczenie pracy w niedziele,
lecz zmiana jej struktury. Autorzy ustawy
w jej uzasadnieniu przekonywali, że
ograniczenie handlu w niedziele zwięk-
szy liczbę osób pracujących w te dni w in-
nych branżach. „Przewiduje się, że ogra-
niczenie handlu w niedziele spowoduje
przeniesienie ciężaru opodatkowania
na usługi tj. gastronomię, rozrywkę, itp.
w związku ze zwiększonym zapotrzebo-
waniem społecznym na tego typu usłu-
gi świadczone w niedziele” – czytamy
w ustawie. Innymi słowy kasjer z hiper-
marketu ma służyć Bogu, ale gdy zmie-
ni pracę, to będzie zachęcany do ciężkiej
pracy w restauracji, w kawiarni, w klu-
bie czy na basenie. Również tu trudno
zrozumieć cel związkowców z „Solidar-
ności”, gdyż zatrudnienie w sektorze ga-
stronomicznym czy w rozrywce jest w du-
żej 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 praco-
dawcy. Nawet PIP przyznała, że zakaz
handlu można legalnie łatwo obejść.
Wolne od zakazu mają być m.in. placówki
handlowe, których przeważająca dzia-
łalność polega na sprzedaży pamiątek lub
dewocjonaliów; placówki handlowe na
dworcach w zakresie związanym z bez-
pośrednią obsługą podróżnych; sklepy in-
ternetowe i sklepy prowadzone przez
przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną,
wyłącznie osobiście i we własnym imie-
niu, a także piekarnie, cukiernie i lo-
dziarnie, w których przeważająca dzia-
łalność polega na handlu wyrobami pie-
karniczymi i cukierniczymi. Innymi sło-
wy w cukierni można sprzedawać ser żół-
ty, ale klienci muszą kupować więcej cia-
stek niż sera. Na podobnej zasadzie
w sklepie z dewocjonaliami można sprze-
dawać kiełbasę i skarpetki, ale pod wa-
runkiem, że obrót dewocjonaliami jest
wyższy niż kiełbasą i skarpetkami. Ską-
dinąd ciekawe, że według ustawodawcy
sprzedawcy dewocjonaliów nie muszą
przeznaczać niedzieli na obcowanie z Bo-
giem, lecz mogą skupiać się na zarabia-
niu pieniędzy. Oryginalne wydaje się też
pojęcie „bezpośredniej obsługi podróż-
nych”. Można podejrzewać, że w zimie
jest dopuszczalna sprzedaż szalików i rę-
kawiczek, ale w lecie sprzedawca będzie
musiał je wycofać z obiegu pod groźbą
kary. �
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Braki w ustawie zaczęły być wyko-
rzystywane przez niektórych sprzedaw-
ców w oryginalny sposób. Przykładowo
właściciele jednej z galerii wpadli na po-
mysł stworzenia u siebie poczekalni i kasy
biletowej dla podróżnych. Część sprze-
dawców zaczęła w niedziele świadczyć
usługi pocztowe. Pojawił się też pomysł
zamiany sklepów w showroomy, w któ-
rych można by było oglądać ekspozycję,
a następnie zamawiać towary przez in-
ternet. Inna idea to otwieranie przy su-
permarketach stacji benzynowych. Oczy-
wiście nie ma sensu chwalić obchodze-
nia 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 wła-
ściciele sklepów korzystają z możliwości
obchodzenia przepisów ustawy. Brak
precyzji rodzi samowolę interpretacyjną.

Po kilkunastu miesiącach okazało
się, że ustawa wcale nie realizuje zamie-
rzonych celów. W wyniku jej funkcjo-
nowania spadły obroty w hipermarketach
i dużych sieciach handlowych, ale też stra-
ciły małe sklepy, a część z nich zbankru-
towała. Umocniły się przede wszystkim
sklepy przy stacjach benzynowych i dys-
konty, które są otwarte w niedziele.
Wiele sieci zintensyfikowało wysiłki na
rzecz przyciągnięcia klientów w piątki
i soboty, co sprawiło, że sklepy osiedlo-
we wcale nie zwiększyły sprzedaży. Na
dodatek duże sklepy wydłużyły godziny
pracy w piątki i soboty, a zwiększenie licz-
by klientów sprawiło, że praca kasjerów
i kasjerek stała się cięższa. Innymi słowy
w dużych sklepach warunki pracy się po-
gorszyły, a placówki otwarte w niedzie-
le traktują pracowników znacznie gorzej
niż te, które dotychczas mogły być
otwarte. Klienci zaś robią zakupy, stojąc
w długich i męczących kolejkach, albo ku-
pują w drogich sklepach osiedlowych i na
stacjach benzynowych, gdzie wybór to-
warów jest mały, a ceny wysokie. Osta-
tecznie więc stratni są prawie wszyscy.

Ustawa od początku zawierała mnó-
stwo wyjątków i niejasności, dlatego
procedowane są kolejne jej nowelizacje.
Niestety kierunek zmian również może
budzić poważne wątpliwości. Przykła-
dowo nowelizacja ma spowodować, że
sklepy udające placówki pocztowe nie
będą otwarte w niedziele. Spod zakazu
handlu będą wyłączone tylko takie pla-
cówki pocztowe, których przeważająca
działalność polega na świadczeniu usług
pocztowych. Innymi słowy mają pozostać
otwarte punkty, w których kiełbasa bę-
dzie stanowić 40% sprzedaży, a usługi
pocztowe – 60%, zaś zamknięte takie,

w których kiełbasa będzie stanowiła
60% obrotu, z kolei usługi pocztowe
– 40%. Trudno jednoznacznie ocenić ten
pomysł, ale zmienianie prawa ze wzglę-
du na jeden przypadek nie jest dobrą
praktyką. W tej sprawie powodem zmia-
ny była chęć zablokowania działań Żab-
ki. Poza tym trudno zrozumieć, dlacze-
go ograniczać możliwość prowadzenia
placówek, które prowadzą działalność
pocztową, a pozostawiać w pełni swo-
bodny obrót dewocjonaliami?

„Solidarność” naciska też, aby duże
sklepy były zamknięte od godz. 22.00
w sobotę do 5.00 w poniedziałek. Związ-
kowcom od Piotra Dudy chodzi o to, że
w sobotę do północy tłumy klientów ro-
bią zakupy i pracownicy są przemęcze-
ni. Z całą pewnością jest to prawda, ale
przesunięcie godzin otwarcia nie sprawi,
że mniej osób będzie robić zakupy. Skle-
py po prostu będą pękać w szwach do 22,
a nie do 24.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej ogłosiło, że rozważa li-
beralizację przepisów, ale tylko odnośnie
do miejscowości turystycznych. Część
sklepów w kurortach wakacyjnych mia-
łaby być otwarta w niedziele ze względu
na dobro turystów. Innymi słowy mieli-
byśmy kolejną lukę w przepisach, która
różnicowałaby warunki pracy w zależ-
ności od miejsca zamieszkania. Urzędnicy
ministerialni dekretowaliby, która miej-
scowość jest turystyczna i gdzie sklepy
miałyby być otwarte w niedziele. Takie
rozwiązanie daje pole do nadużyć, a po-
nadto trudno zrozumieć, dlaczego dla lu-
dzi w miejscowościach turystycznych
niedziela ma być przeznaczana na pracę
i zakupy, a w pozostałych dla Boga i ro-
dziny.

Wreszcie rząd rozważał pomysł, by
w niedziele za ladą mógł stać nie tylko
właściciel, ale także jego rodzina: mał-
żonek, dzieci i rodzice. Pojawiła się idea,
aby do tej listy dołączyć pracujących do-
rywczo emerytów oraz studentów. To naj-
dziwniejszy z pomysłów. Innymi słowy
niedziela powinna służyć nie pracy, tyl-
ko rodzinie, ale ma to dotyczyć wszyst-
kich pracowników poza… członkami ro-
dziny. Zatem praca w niedzielę jest szko-
dliwa, ale nie ma nic złego w eksploato-
waniu najbliższych przez właściciela
sklepu. Trudno zrozumieć ten kierunek
myślenia. Kontrowersyjny jest też pomysł,
aby w niedziele mogli pracować emery-
ci. Rząd obniżył wiek emerytalny, oskar-
żając poprzednią ekipę o to, że zmusza-
ła ludzi, by pracowali do śmierci, po czym
proponuje seniorom… pracę na emery-
turze i to w niedziele, która dla reszty pra-
cowników 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 za-
przeczyć, że praca ekspedientki jest bar-
dzo męcząca, a płace w branży są niskie.
Niestety ustawodawca nie zainteresował
się skróceniem czasu pracy lub większą
kontrolą nadgodzin, a ograniczenie han-
dlu w niedziele nie miało żadnego wpły-
wu na długość czasu pracy w handlu.

Zamiast wprowadzać kolejne no-
welizacje złej ustawy, lepiej byłoby przy-
jąć zupełnie inne rozwiązania. Kluczo-
wymi problemami polskiego rynku pra-
cy 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 mikroprzedsiębior-
stwach rządzi samozatrudnienie, brak
limitów czasu pracy i wynagrodzenia
oscylujące wokół płacy minimalnej.
W dużych sklepach i galeriach handlo-
wych warunki pracy są bardzo ciężkie, ale
pod każdym względem lepsze niż w mi-
kroprzedsiębiorstwach. Niezależnie jed-
nak od wielkości sklepu dla pracowników
i konsumentów lepszym rozwiązaniem
od selektywnego zakazu handlu w nie-
dziele byłoby przyjęcie zasady, zgodnie
z którą za pracę w niedziele obowiązy-
wałyby 2,5 razy wyższe płace niż za pra-
cę w dni powszednie. W ten sposób
w niedziele byłyby otwarte tylko te skle-
py, 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 do-
minującą formą zatrudnienia jest umowa
o pracę, a nie, często wymuszone, sa-
mozatrudnienie.

Jednocześnie warto pamiętać, że
w niedziele pracują pracownicy wielu
branż, zazwyczaj nie otrzymując do-
datkowych wynagrodzeń. Muszą być
otwarte szpitale i elektrownie, działa po-
licja i straż pożarna, funkcjonuje trans-
port publiczny, jeżdżą taksówki, otwar-
te są baseny, muzea, galerie, wesołe mia-
steczka, restauracje, kawiarnie, kościo-
ły. Łącznie pracują setki tysięcy osób.
Trudno w tej sytuacji pojąć, dlaczego
szczególne zasady miałyby obowiązywać
akurat handel wielkopowierzchniowy.
Wyższe wynagrodzenie za pracę w nie-
dziele byłoby rekompensatą za utratę
dnia wolnego, a zarazem bodźcem na
rzecz podniesienia płac w całej gospo-
darce. Zamiast wprowadzać kolejne
nowelizacje złej ustawy dotyczącej tyl-
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ko jednej branży, lepiej przyjąć dobre rozwiązanie dla całej go-
spodarki.

Obecnie większość osób wykonujących swoje obowiązki w nie-
dziele nie otrzymuje żadnych dodatkowych środków. Dodatko-
we pieniądze dostają tylko wtedy, gdy niedziela jest dla nich nad-
liczbowym 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 rekom-
pensowałoby stratę wolnego weekendu i znacznie podnosiło mie-
sięczne pobory. 

Obrońcy ustawy twierdzą, że zakaz pracy w niedziele jest szcze-
gólnie korzystny dla rodzin z dziećmi. Tymczasem wydaje się, że
znacznie wygodniejsza dla wielu z nich byłaby praca w cztery nie-
dziele w miesiącu za znacznie wyższe stawki niż obecnie. Ale usta-
wodawcy nie chodzi o poprawę warunków życia pracowników
i ich rodzin, lecz wsparcie dla tradycyjnego modelu rodziny i drob-
nej polskiej przedsiębiorczości. Stąd też częste odwołania do Boga
i Kościoła katolickiego w uzasadnieniu ustawy oraz wprost de-
klarowana niechęć wielu posłów partii rządzącej do zagranicznych
sieci handlowych, które władzy kojarzą się z wielkomiejskich ze-
psuciem.

Zamiast selektywnych zakazów, chaosu legislacyjnego i na-
rzucania społeczeństwu określonego modelu spędzania czasu wol-
nego, rząd powinien podjąć działania na rzecz wyższych płac i krót-
szego czasu pracy. W ten sposób poprawiłaby się sytuacja do-
chodowa części siły roboczej i nieco ucywilizowałby się polski ry-
nek pracy.

Pracownicy wolą wyższe wynagrodzenia 
od zakazów

Wbrew opiniom rozpowszechnianym przez zwolenników obec-
nie obowiązującej ustawy Polacy są sceptycznie nastawieni do re-
gulacji 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 zade-
klarowało, że sklepy powinny być otwarte we wszystkie dni ty-
godnia. 

W tym kontekście bardzo interesujące są deklaracje pracow-
ników, których nowe rozwiązania dotyczą, czyli kasjerów i kasje-
rek hipermarketów i dużych sieci handlowych. Badanie wśród nich
przeprowadziła kilkukrotnie platforma TakeTask, której ankiete-
rzy przeprowadzili bezpośrednie wywiady z osobami zatrudnionymi
w sieciach handlowych. Wynika z nich, że pod koniec paździer-
nika 2018 r. 71% pracowników sieci handlowych chwaliło roz-
wiązania rządowe, a 25% było przeciwnego zdania. W porówna-
niu z wcześniejszymi edycjami badania więcej pracowników han-
dlu 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 staw-
ki za pracę w tym dniu, większość woli wyższe zarobki. W paź-
dzierniku 2018 r. 2,5 razy wyższe stawki za pracę w niedziele pre-
ferowało 54% badanych, a 39% było przeciwnego zdania. Z per-
spektywy interesów i oczekiwań pracowników nie należy więc wra-
cać do rozwiązań z 2015 r., ale podnosić płace. Byłoby to roz-
wiązanie korzystne dla pracowników i konsumentów, a przy oka-
zji spełniające wszelkie standardy dobrej legislacji. Ustawa autor-
stwa „Solidarności” tych standardów niestety nie spełnia.         �
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Jak obecnie wygląda kondycja
handlu wielkopowierzchniowego?
Jest duża stopa zysku, czy może są
już trendy kryzysowe?

Sytuacja w handlu wielkopo-
wierzchniowym jest obecnie bardzo
trudna. W ciągu ostatnich lat na branżę
nałożono szereg danin i obciążeń fiskal-
nych. Na rynku panuje olbrzymia kon-
kurencja. Rynek odnotowuje najwyższy
poziom inflacji od 2012 r. Handel wiel-
kopowierzchniowy starał się utrzymać
najniższy poziom cen dla klientów, pra-
cując na najniższych marżach. Drastycz-
nie rosną bieżące koszty prowadzenia biz-
nesu. Wyzwaniem dla branży w 2020 r.
będzie wzrost cen energii elektrycznej,
niestabilne ceny paliw, wzrost kosztu uty-
lizacji odpadów, wzrost płacy minimal-
nej, problemy na rynku pracy. Wiele firm
handlowych uzyskuje bardzo niskie ren-
towności. Kolejne obciążenia dla branży
przełożą się na słaby wynik finansowy
wielu podmiotów, czego konsekwencją
będzie brak dalszych inwestycji czy też de-
cyzje o wyjściu z polskiego rynku.

Część ekspertów twierdzi, że
duże sklepy płacą małe podatki.
Jak to jest? Jakie podatki płacą sie-
ci handlowe i hipermarkety?

Sieci handlowe są podmiotami pra-
wa 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

wyżej wymienione podatki generują
wpływ do budżetu państwa na poziomie
kilkunastu miliardów złotych rocznie.

Jak jest z płaceniem podatku CIT
przez największe sklepy? Krytycy wska-
zują, że duża część sieci handlowych nie
wykazuje zysków i w ten sposób unika
płacenia podatków bądź zaniża ich war-
tość.

Przy tak silnej konkurencji panującej
na polskim rynku istnieją firmy, które ge-
nerują minimalne zyski, co ma bezpo-
średnie przełożenie na wysokość od-
prowadzanego przez firmy podatku CIT.

Ile obecnie zarabiają pracow-
nicy w placówkach, które zrzesza
pani Federacja?

Zarobki pracowników handlu kształ-
tują się w zależności od sieci na poziomie
3,5–4 tys. zł brutto. Warto nadmienić, że
osoby rozpoczynające pracę na stano-
wisku kasjera zarabiają więcej niż po-
czątkujący lekarz, nauczyciel czy policjant.
Poza konkurencyjnymi płacami pra-
cownik może liczyć na stałą umowę
o pracę, możliwość rozwoju i podno-
szenia kwalifikacji oraz awansu we-
wnętrznego, liczne pakiety pozapłacowe,
a także bogaty pakiet świadczeń socjal-
nych. Średnia płaca w handlu wielko-
powierzchniowym jest dużo wyższa
w porównaniu z handlem tradycyjnym.

Mówi pani o godnych płacach
w branży, ale część sieci handlo-
wych różnicuje płace terytorialnie.
Pracownicy handlu w Warszawie
otrzymują niezłe stawki, ale już w
mniejszych miejscowościach płacę
minimalną. Czy terytorialne róż-
nicowanie płac nie jest formą dys-
kryminacji biedniejszych miejsco-
wości? Za tę samą pracę pracow-
nicy otrzymują inne wynagro-
dzenia.

Terytorialne zróżnicowanie wyna-
grodzeń nie ma charakteru dyskrymina-
cyjnego. Wysokości kosztów życia różnią

się i inaczej wyglądają koszty życia w aglo-
meracji warszawskiej, a inaczej w małych
miastach i miasteczkach. 

Jakie rodzaje umów dominują
w handlu wielkopowierzchnio-
wym? Czy duża jest skala umów
nieetatowych?

Sieci handlowe oferują swoim pra-
cownikom stabilne warunki zatrudnie-
nia poprzez stałe umowy o pracę. Umo-
wy cywilnoprawne zawierane są w sy-
tuacjach, gdy taki typ umowy jest pre-
ferowany przez pracownika lub w przy-
padku zatrudnienia sezonowego. Han-
del jest branżą niezmiernie elastyczną
pod względem form zatrudnienia, wy-
chodząc naprzeciw oczekiwaniom osób
młodych, np. studentów, osób star-
szych, w tym kobiet powyżej 50 roku ży-
cia, które mają najtrudniejszą sytuację na
rynku pracy. 

Jak pani ocenia obecny rząd
i jego rozwiązania dla branży? Czy
to dobra władza dla handlu wiel-
kopowierzchniowego?

W ostatnich czasie branża handlowa
została obciążona rekordową liczbą
ustaw i regulacji mających bezpośredni
wpływ na pogorszenie wyniku finanso-
wego przedsiębiorstw. Firmy handlowe
nie mają możliwości obniżenia marży,
gdyż pracują już na minimalnej marży,
i tylko efekt skali pozwala im funkcjono-
wać w trudnych warunkach konkuren-
cyjnych. Warunki rynkowe i liczba danin
nałożonych na sektor będzie mieć wpływ
na wzrost cen i inflacji. Mając na wzglę-
dzie ochronę zarówno przedsiębiorców,
jak i polskich rodzin, podejmujemy dzia-
łania zmierzające do utrzymania kon-
struktywnego 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-

Oferujemy konkurencyjne
płace i umowy o pracę

Z Renatą Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji
Handlu i Dystrybucji, rozmawia Piotr Szumlewicz
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bocie jest niskie, płace ro-
sną, konsumpcja też ro-
śnie. Czy jest więc co kry-
tykować?

Optymizm w kontekście
zakazu handlu w niedziele jest
nieuzasadniony. Niski poziom
bezrobocia jest przejawem sy-
tuacji demograficznej, a nie
konsekwencją polityki rządu.
U podstaw wzrostu płac w han-
dlu leży wzrost płacy mini-
malnej oraz chęć zatrzymania
najlepszych pracowników
atrakcyjnymi wynagrodzenia-
mi. Wysoka konsumpcja doty-
czy w przeważającej mierze okresu świą-
tecznego, możliwa była dzięki progra-
mom socjalnym rządu, mającym na celu
ograniczenie skali pauperyzacji społe-
czeństwa. Należy podkreślić, iż skutki za-
kazu handlu w niedziele są mocno od-
czuwane przez całą branżę, najdotkliwiej
przez małe sklepy, które miały być be-
neficjentami ustawy. Obserwujemy re-
kordową 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 zja-
wisko nakłada się szereg trendów glo-
balnych, takich jak demografia, zmiana
upodobań konsumenckich, brak sukce-
sji u małych przedsiębiorców czy wzrost
znaczenia stacji benzynowych jako pla-
cówek handlowych, co w konsekwencji
przełożyło się na sytuację małych ro-
dzinnych sklepów. 

A co pani sądzi o wyjątkach od
zakazu handlu w niedziele? Rozu-
miem, że pani jest przeciwko za-
kazowi handlu, ale skoro istnieje,
to może lepiej by było, gdyby do-
tyczył on wszystkich sklepów? Jak
pani ocenia wyjątki w ustawie? Czy
np. traktowanie części sklepów
jako placówek pocztowych ma
sens?

Wyłączenia w ustawie o zakazie han-
dlu są formą dyskryminacji i mają wpływ
na zaostrzenie konkurencji. Stacje paliw
poszerzyły asortyment produktów spo-
żywczych, za które klient płaci dużo wię-
cej niż w sklepie spożywczym. Placów-
ki pocztowe, korzystając z wyłączenia,
poszerzyły swój asortyment o inne pro-
dukty niż dotąd spotykane na poczcie
i nikogo to nie bulwersuje. Natomiast
podnoszony jest zarzut wobec sklepów,
które posiadają status placówki poczto-
wej uzyskany przed wejściem w życie
ustawy o ograniczeniu handlu w nie-
dziele. Nie rozumiem, dlaczego nie mia-

łyby korzystać z tego przywileju, skoro
działają zgodnie z prawem. 

Z kilku badań przeprowadzo-
nych wśród pracowników handlu
wynikało, że wyraźna większość
z nich woli ograniczenie handlu
w niedziele niż wcześniejsze regu-
lacje. Jak chciałaby pani ich prze-
konać do otwartych galerii han-
dlowych w niedziele?

Opinie wśród pracowników handlu
w kwestii zakazu handlu w niedziele są
mocno podzielone. Jest duża grupa spo-
łeczna, która straciła na zakazie handlu
w niedziele, m.in. studenci, osoby w wie-
ku przedemerytalnym, samotne matki.
Dzięki pracy w sieciach handlowych
pracownicy ci mogli podreperować bu-
dżet, pracując w elastycznych godzi-
nach, dostosowanych do innych obo-
wiązków. Ponadto widzimy rażącą dys-
kryminację pracowników tego samego
sektora, jakim jest handel. 

Z badania, o którym wspomi-
nałem, wynikało, że większość
pracowników sklepów wielkopo-
wierzchniowych preferowała 2,5
razy wyższe płace za pracę w nie-
dziele niż zakaz. Czy pani zgodzi-
łaby się na ten kierunek zmian?
Otwieramy duże sklepy w niedzie-
le, ale pod warunkiem że właści-
ciele 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 handlo-
wych nie może pozwolić sobie na po-
noszenie dodatkowych kosztów pra-
cowniczych.

W krajach Europy Zachodniej
są podpisywane układy zbiorowe
dla całych branż, które regulują

wynagrodzenia, dodatki,
dni wolne, nadgodziny.
Czy pani widzi możliwość
zawarcia takiego układu
zbiorowego dla całej bran-
ży handel?

Jako organizacja zrzesza-
jąca zaledwie kilkanaście firm
handlowych nie jesteśmy re-
prezentatywni, bo nie repre-
zentujemy całej branży.

Coraz większa część
handlu działa w formacie
samoobsługowym. Są już
otwierane pierwsze skle-

py, w których dzięki sprzedaży
produktów z automatów handel do-
stępny 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 han-
dlu służy wsparciu pracy pracowników
handlu i niwelowaniu niedoborów pra-
cowniczych, z którymi boryka się rynek
pracy. Nie służy w żadnym razie elimi-
nowaniu pracowników.

Jak Państwa branża radzi sobie
z epidemią koronawirusa? Jaka
jest skala strat i kiedy branża się
odbuduje?

W obliczu pandemii branża handlo-
wa stanęła na wysokości zadania. Bły-
skawicznie zareagowała na sytuację
i wprowadziła szereg innowacyjnych
rozwiązań umożliwiających funkcjono-
wanie sklepów w tak trudnych warun-
kach. 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 nega-
tywnie na wynikach sprzedaży, co po-
twierdzają dane GUS, w niektórych seg-
mentach spadki sprzedaży wynoszą 30%,
a nawet do ponad 50%.  Wiele z firm
handlowych w wyniku spadków sprze-
daży ponosi realne straty.

Po opanowaniu pandemii handel bę-
dzie musiał zmierzyć się z jej długofalo-
wymi skutkami gospodarczymi. Osią-
gnięcie wyników sprzedaży sprzed ko-
ronawirusa może być trudne do reali-
zacji. Konieczne będzie wdrożenie pla-
nu naprawczego dla handlu, przede
wszystkim zniesienie zakazu handlu
w niedziele, które znalazło się wśród na-
szych postulatów. �
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Ile zarabiają pracownicy han-
dlu? Czy to dobrze opłacana praca?

To pytanie, na które ciężko jedno-
znacznie odpowiedzieć. Zarobki są bar-
dzo zróżnicowane, dlatego nie można
uogólniać. Pracownik hipermarketu bę-
dzie 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 niewystarczają-
ce. I tak chyba jest we wszystkich bran-
żach. Ponadto często dochodzą mnie słu-
chy, 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 napraw-
dę ciężka, fizyczna praca, która powin-
na być wysoko gratyfikowana.

Nie jesteśmy gorsi 
od nauczycieli

Z Beatą Salamon, 
autorką bloga 
„Jestem kasjerem”,
rozmawia Piotr 
Szumlewicz
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Media co pewien czas grzmią,
że pracownicy sieci handlowych za-
rabiają 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 prze-
czytania wpisu na moim blogu https://je-
stemkasjerem.pl/drodzy-nauczyciele-
prosze-odczepcie-sie-od-kasjerow.
W tamtym czasie w opinii społecznej po-
jawiało się wiele tez, które dotyczyły wła-
śnie wielkiej niesprawiedliwości – dla-
czego pracownik handlu zarabia więcej
niż nauczyciel? Sami nauczyciele wyko-
rzystali te slogany, posługując się nimi
jako kartą przetargową w strajku. Bardzo
mnie to irytowało, bo jak można po-
równywać dwie tak różne od siebie pro-
fesje? 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 wykształce-
ni 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 dyrek-
torem wielkiego przedsiębiorstwa. Jestem
kasjerem i jest mi z tym dobrze. A wy-
nagrodzenie powinno zawsze przekładać
się na liczbę obowiązków i trud włożo-
ny w pracę. Praca w handlu to nie baj-
ka. Nie twierdzę tym samym, że na-
uczyciele mają lekko – bo pewnie nie.
Jednak nie ma co porównywać do siebie
tych dwóch zawodów, bo to nie ma naj-
mniejszego sensu i rodzić może tylko kon-
flikty między dwiema grupami zawodo-
wymi. A ja konfliktów nie lubię.

Ile, pani zdaniem, powinni za-
rabiać kasjerzy i kasjerki? Praco-
dawcy z branży twierdzą, że hi-
permarkety dzisiaj godnie wyna-
gradzają pracowników, a na doda-
tek oferują im sowite pakiety so-
cjalne? Czy to prawda?

Nie podam konkretnej stawki, bo
każdy pewnie chciałby zarabiać inaczej,
niż zarabia. Śmieszą mnie natomiast ar-
tykuły, które krążą w sieci, o tym że ka-
sjer marketu zarabia 3500 zł. Po pierw-
sze, stawka ta jest zawsze inna dla każ-
dego miasta, a po drugie w tej kwocie
uwzględnia się premię uznaniową. Dla-
tego samej podstawy zostaje niewiele po-
nad 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 kra-
jową, to w mojej ocenie jest to wielkie
nieporozumienie. To zbyt ciężka praca,
jak na takie wynagrodzenie i zwykły wy-
zysk.

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 wy-
konują tę samą pracę. Czy to spra-
wiedliwe? Co pani sądzi o pomyśle,
aby zawrzeć układ zbiorowy dla ca-
łej branży, w ramach którego wszy-
scy pracownicy na tym samym
stanowisku mieliby te same za-
robki?

O tak, to jest bardzo niesprawiedli-
we. 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 zmia-
nie jest więcej pracowników. Osobiście
podpisałabym się pod pomysłem, w ra-
mach którego wszyscy pracownicy na
tym samym stanowisku mieliby te same
zarobki. Ma to sens i wyrównuje szan-
se. 

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 za-
tokami. Problem jest także w zimie, gdy
kasy ulokowane są tuż przy wyjściu i nie-
jednokrotnie zdarza się zwyczajnie mar-
znąć… ale to też nie jest duży kłopot. Wy-
starczy ubrać się cieplej i ruszać się dwa
razy szybciej. Czasami hałas też do-
skwiera. 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 my-
ślą o klientach ze spektrum autyzmu.
Mam nadzieję, że w mojej sieci też nie-
długo go wprowadzą. 

Jak pani ocenia obowiązujące
regulacje dotyczące handlu w nie-
dziele? Czy zakaz pracy w hiper-
marketach i galeriach handlowych
to dobry kierunek zmian?

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 nie-
dzielę) zamazywał mi się zupełnie sche-
mat tygodnia. Nie mogłam sobie po-
zwolić 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. Spo-
tykam się także z pracownikami, którzy
twierdzą, że lubili w tym dniu pracować,
a teraz nie mogą. Tak to już jest – wszyst-
kich nie da się zadowolić.

A co pani sądzi o pomyśle
Związku Zawodowego Związkowa
Alternatywa, aby wszystkie sklepy
w niedziele mogły być otwarte, tyl-
ko żeby każdy pracownik zara-
biał za pracę w tym dniu 2,5 razy
wyższe wynagrodzenia niż za pra-
cę w dni powszednie?

Ta inicjatywa ma sens, pod warun-
kiem że pracownik mógłby sam wybrać,
czy chce pracować w niedzielę, czy chce
mieć wolne. Myślę, że podwojenie staw-
ki mogłoby zachęcić do pracy. Pomysł ten
mógłby pogodzić dwie skłócone ze sobą
strony – zwolenników i przeciwników za-
kazu handlu w niedzielę.

Kilka miesięcy temu na pani
blogu pojawił się artykuł zatytu-
łowany: „Dlaczego kasy samoob-
sługowe nigdy nie zastąpią czło-
wieka?”. 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 nie-
wątpliwie będą wdrażane w każdej sie-
ci. Jednak sama ich obecność nie spra-
wi, 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 samoob-
sługowymi. Czasami można zaobser-
wować nieustanną potrzebę wezwania
pracownika, bo klient sam nie jest w sta-
nie przejść przez schemat zakupów.
Maszyny są po prostu nieidealne i nig-
dy nie zastąpią człowieka. W moim
mniemaniu wprowadzają tylko chaos

i czasem zamiast usprawnić proces ka-
sowy, to go wydłużają. 

Jak pani ocenia podejście klien-
tów 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, któ-
rzy 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 czy-
nienia z klientem, który jest wyniosły
i próbuje udowodnić swoją wyższość. To
mnie zawsze bawi, bo nie rozumiem, jak
można zachowywać się w ten sposób. Za-
wsze wtedy próbuję sobie tłumaczyć, że
pewne rzeczy wynosi się po prostu
z domu, a ten człowiek nie miał szczę-
śliwego i normalnego dzieciństwa, dla-
tego w dorosłym życiu zachowuje się jak
„burak” – przepraszam za kolokwia-
lizm, ale to jedyne, co przychodzi mi do
głowy. Nie rozumiem, jak można nie sza-
nować drugiego człowieka. Pozycja spo-
łeczna i pieniądze nie są wyznaczni-
kiem szczęścia. Mam wrażenie, że coraz
częściej są przyczyną emocjonalnego
ubóstwa, które jest następstwem braku
szacunku do np. kasjerów. Ponadto
w społeczeństwie tkwi głęboko zako-
rzenione przeświadczenie o tym, że pra-
ca 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 przej-
muję, 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 za-
wsze jest miło, ale wiem, że jeżeli na dzie-
sięciu trafi się jeden wdzięczny klient, to
daje mi to sporą satysfakcję. Ponadto wie-
le zależy także od szefostwa. Jeżeli szef
potrafi dobrze zmotywować nas do pra-
cy, to można z niej wyciągnąć naprawdę
wiele dobrego. Za kasą można się speł-
nić – proszę mi wierzyć, choć brzmi to
banalnie. Są ludzie, którzy wprost są
stworzeni do tej pracy i ich należy trak-
tować wyjątkowo, bo nie każdy nadaje
się do pracy w handlu. To bardzo wy-
magająca praca pod wieloma względami.
Od prawie roku, poprzez mojego bloga,
podejmuję temat związany z pracą za
kasą. Mój cel jest jeden – dawać poczu-

�

DOKĄD ZMIERZA HANDEL?



MAJ 2020 45

cie innym kasjerom, że mogą być dum-
ni z wykonywanej profesji oraz udo-
wodnić społeczeństwu, że kasjer nie jest
wcale kimś gorszym. Do mojej społecz-
ności dołączyło już ponad 7 tys. użyt-
kowników. To niesamowita liczba osób,
które codziennie opowiadają o sytu-
acjach, które mają miejsce na sali sprze-
daży. W ten sposób próbujemy wzajem-
nie się wspierać, gdy przychodzi gorszy
czas. Historie czasami są naprawdę za-
skakujące. Jesteśmy tam po to, by nie dać
się zwariować, więc wiele sytuacji obra-
camy w żart, a gdy przychodzi kryzys
– wspólnie go pokonujemy, aby kolejnego
dnia stanąć za kasą z nowym nastawie-
niem i uśmiechem na ustach.

Jak kasjerzy radzą sobie z epi-
demią?

COVID19 to nie lada wyzwanie
także dla pracowników handlu. Nie-
wątpliwie 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 obec-
ności, chyba wielu z nas po prostu już
przywykło do pracy w innej rzeczywi-
stości. Nie jest łatwo, bo praca w ma-
seczce i rękawiczkach po 8 lub 12 godzin
nie dają komfortu pracy, ale nie chcę na-
rzekać. 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 zupeł-
nie innej rzeczywistości. Zarówno klien-
ci, jak i personel sklepu, mogą się o tym
przekonać na własnej skórze. Przychodząc
do pracy lub na zakupy, rozpoczynamy
pewne rytuały – dezynfekcja rąk, zakła-
danie rękawiczek ochronnych, nakłada-
nie maseczki. Do tego dochodzą ob-
ostrzenia 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 se-
niorów” zostały zniesione, bo nie spotkały
się one z przychylnością ze strony klien-
tów. Od momentu ich wprowadzenia pra-
cownicy sklepów zostali wystawieni na
wielki test cierpliwości. Każdego dnia kie-
rowano w naszą stronę słowa krytyki, jak-
byśmy to my byli twórcami tego rozpo-
rządzenia i zasad, których musieliśmy
przestrzegać. Na szczęście to już za nami.

Czy jesteście wystarczająco
chronieni przed epidemią?

Niewątpliwie tak. Oczywiście, wy-
powiadam się tylko w imieniu mojej sie-
ci, 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, pły-
nów dezynfekujących. Zostały także za-
montowane ochrony z płyt plexi w ob-
rębie kas – to dało nam olbrzymi komfort
psychiczny podczas obsługi klientów.
Mamy do dyspozycji także przyłbice. �

DOKĄD ZMIERZA HANDEL?



46 MAJ 2020

J
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. Insty-
tucjonalny dialog był w marnej kondy-
cji już w 2013 r., gdy cała strona związ-
kowa 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 lek-
ceważy głos związków zawodowych
i pracodawców, a najważniejsze ustawy
w ogóle nie trafiają do RDS. Dialog in-
stytucjonalny jest więc dzisiaj całkowicie
martwy i trzeba go zbudować na nowo.
Celem Forum, ale też naszego magazy-
nu, jest odnowienie dialogu społeczne-
go – na poziomie zakładu pracy, branży
i państwa.

Po drugie, mamy do czynienia z ra-
dykalnym kryzysem mediów czy szerzej,
obiegu informacji. Media nie interesują
się rynkiem pracy, ekologią czy ubó-
stwem. Podczas Forów Dialogu Spo-

łecznego chcemy przywrócić wagę klu-
czowym problemom społeczno-gospo-
darczym i zachęcać do merytorycznej dys-
kusji różnych partnerów społecznych. Za-
mierzamy wprowadzić do mediów nową
jakość, współpracować z mediami i za-
razem je zmieniać. Naszym zadaniem jest
nagłaśnianie patologii i zadawanie trud-
nych pytań, po to, by wskazywać nad-
użycia władzy i poprawić jakość debaty
publicznej.

Po trzecie, chcemy być sprawczy, to
znaczy zależy nam, aby podczas obrad Fo-
rum precyzyjnie formułować problemy,
a następnie konsekwentnie lobbować
na rzecz ich rozwiązania. Jesteśmy prze-
konani, że trafne sformułowanie pro-
blemu jest połową jego rozwiązania.
Chcemy więc nagłaśniać ważne proble-
my rynku pracy i polityki społecznej,
a zarazem być platformą dobrze pojmo-
wanego lobbingu, nacisku, by prawo sta-
nowione było znacznie wyższej jakości niż
obecnie.

Nasze pierwsze Forum poświęciliśmy
przyszłości transportu lotniczego w Pol-
sce, a zarazem nieprawidłowościom,
które od lat mają miejsce w strategicznych

przedsiębiorstwach branży lotniczej. Klu-
czowym problemem w tym sektorze
jest brak transparentności i logiki w po-
dejmowaniu decyzji. Władza nie wyja-
śnia, dlaczego podejmuje takie, a nie inne
decyzje. Przyjmuje rozwiązania o daleko
idących konsekwencjach, choćby odno-
śnie budowy Centralnego Portu Komu-
nikacyjnego, ale nie przedstawia argu-
mentów na rzecz swojej polityki. Ani pre-
zydent, ani premier, ani żaden z mini-
strów nie czują się zobowiązani do od-
powiedzi na pytania dręczące obywate-
li i ekspertów.

Kilka dni przed naszą debatą w war-
szawskim Renaissance Warsaw Airport
Hotel wiceminister infrastruktury, Mar-
cin Horała, prezes spółki Centralny Port
Komunikacyjny, Mikołaj Wild i prezes
Państwowych Portów Lotniczych, Ma-
riusz Szpikowski opowiadali o planach
rozwoju lotnictwa w Polsce. Konferen-
cja trwała około półtorej godziny, ale za-
brakło w niej sesji zadawania pytań, bo
uczestnicy w ostatniej chwili uznali, że ich
sobie nie życzą. Naszym zdaniem otwar-
ta dyskusja i prawo do wyrażania wąt-
pliwości jest fundamentem wolnych me-

O patologiach 
w transporcie 
lotniczym

2 marca bieżącego roku w warszawskiej siedzibie Krajowej Izby Gospo-
darczej 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 reko-
mendacji 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

FORUM DIALOGU SPOŁECZNEGO
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diów i fundamentem demokracji. Dlatego
podczas naszego Forum pytań było bar-
dzo dużo i każdy uczestnik spotkania
mógł zabrać głos. 

Pierwsza część naszego okrągłego sto-
łu była poświęcona przyszłości polskiej
przestrzeni powietrznej, planom budowy
i rozbudowy lotnisk, tworzenia koryta-
rzy powietrznych i połączeń kolejo-
wych, inwestycji publicznych w infra-
strukturę lotniczą. Dyskutowaliśmy
o tym, jakie są plany rządu dotyczące bu-
dynków wokół lotniska w Baranowie, jak
też na drodze połączeń kolejowych i sa-
mochodowych do Baranowa. Z dużym
niepokojem odnotowaliśmy, że przed-
stawiciele władzy coraz częściej krytykują
obowiązuje przepisy odnośnie odszko-
dowań dla obywateli posiadających nie-
ruchomości na linii inwestycji rządowych.
Czy oznacza to, że rząd chce sobie dać
prawo do burzenia znajdujących się na
nich mieszkań, tudzież radykalnego po-
gorszenia ich jakości (przekroczenie do-
puszczalnych norm hałasu) bez odszko-
dowań dla lokatorów? Twórcy koncep-
cji CPK w Baranowie unikają odpowie-
dzi na pytanie, ilu mieszkańców zostanie
przesiedlonych w związku z inwestycją
Centralny Port Komunikacyjny, a także
jaka jest planowana cena wykupu dzia-
łek od mieszkańców na terenie objętym
inwestycją. 

Znaków zapytania jest znacznie wię-
cej. Nie ma oficjalnej odpowiedzi na py-
tanie o koszty lotniska w Baranowie
i o to, kto ma je ponieść. W debacie pu-
blicznej przedstawiciele rządu wprost dają
do zrozumienia, że CPK wkrótce po-
wstanie, a tymczasem wciąż nie ma ofi-
cjalnej informacji ani nawet planu, w ja-
kim terminie Centralny Port Komuni-
kacyjny ma zostać oddany do użytku. Nie
wiemy też, jaką przepustowość posia-
dałby CPK w Baranowie i czy będzie ona
większa od obecnej na Lotnisku Chopi-
na w Warszawie. Niewiele wiadomo
również o zezwoleniach na budowę, ze-
zwoleniach na zmianę zagospodarowa-
nia przestrzeni, o standardach bezpie-
czeństwa, o koordynacji między budową
lotniska i rozbudową kolei, która ma łą-
czyć lotnisko z dużymi miastami. Rząd
nie przygotował też całościowych analiz,
które pokazywałyby, w jaki sposób CPK
wpłynie na rozwój lotnisk w Łodzi, Ra-
domiu i Modlinie. Wreszcie nie wiado-
mo, jaki wpływ miałaby planowana in-
westycja na środowisko naturalne regionu
objętego inwestycją oraz terenów są-
siednich.

Kolejne tygodnie potwierdziły nasze
wątpliwości. Już w czasie naszego Forum
spadała dynamika PKB i inwestycji w Pol-

sce. Wkrótce potem wybuchła epidemia
koronawirusa, która każe zrewidować pla-
ny rządowe odnośnie transportu lotni-
czego. Mimo to wciąż słyszymy, że rząd
nie odstępuje od swoich planów odnośnie
budowy lotniska w Baranowie. Podczas
naszego Forum eksperci i partnerzy spo-
łeczni, w tym przedstawiciele władz War-
szawy i mazowieckiego urzędu marszał-
kowskiego, wskazywali na braki w kon-
cepcji CPK i utrzymywali, że znacznie lep-
szym 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, które-
go budowa nie ma uzasadnienia ani spo-
łecznego, ani ekonomicznego.

Druga część naszego Forum doty-
czyła jakości dialogu społecznego
w przedsiębiorstwach transportu lotni-
czego, w tym szczególnie kwestii prze-
strzegania praw pracowniczych. Licznie
zgromadzeni przedstawiciele związków
zawodowych z firm lotniczych wskazy-
wali na patologie w branży. Chodziło
między innymi o zwolnienia dyscypli-
narne, dyskryminację niewygodnych
dla zarządów związków zawodowych,
straszenie pozwami za prowadzenie ak-
cji protestacyjnych czy zatrudnianie na
umowach cywilnoprawnych.

Liderzy związków zawodowych
w PLL LOT wskazywali na olbrzymią
skalę samozatrudnienia w firmie. Zgod-
nie 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 nie-
mieckiego Condora, gdzie nie ma umów
cywilnoprawnych i wszyscy pracują na
etatach. Przedstawiciele załóg podnosi-
li też kwestię odpowiedzialności mająt-
kowej pilotów pracujących w ramach po-
zaetatowych kontraktów.

Innym wątkiem poruszonym w dys-
kusji była kwestia procesów, które pre-
zesi spółek lotniczych wytaczają związ-
kowcom i krytycznym dziennikarzom.
Dotyczy to tak PLL LOT, jak i Państwo-
wych Portów Lotniczych, gdzie w ostat-
nich latach radykalnie wzrosła skala
zwolnień dyscyplinarnych. Przedstawi-
ciele wszystkich obecnych w panelu
związków zwracali również uwagę na lek-
ceważenie strony pracowniczej przez
zarządy firm i obojętność władzy cen-
tralnej wobec patologii.

W Forum brali udział pracownicy
BUZZ (dawny Ryanair Sun) i Blue Pa-
norama, którzy wskazywali, że w ich fir-
mach również rozpowszechniły się umo-
wy niestandardowe, niezgodne z polskim
prawem lotniczym i z przepisami Unii Eu-
ropejskiej. Związkowcy zwracali uwagę,
że prywatni przewoźnicy, uzasadniając
stosowanie umów cywilnoprawnych do
zatrudniania załóg lotniczych, powołu-
ją się na praktyki stosowane przez prze-
woźnika narodowego, który jest w awan-
gardzie łamania prawa pracy.

Do udziału w Forum zostali zapro-
szeni tak przedstawiciele rządu, jak
i władz CPK. Niestety nie znaleźli czasu,
by porozmawiać z partnerami społecz-
nymi. �

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. 
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G
łówne hipotezy stawiane
przez organizatorów związa-
ne z tymi zagadnieniami to
przede wszystkim:

• Czy były podstawy do podjęcia decy-
zji o zakupie przez Przedsiębiorstwo
Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL) upa-
dającego lotniska użytku publicznego
w Radomiu w celu kosztownej rozbu-
dowy infrastruktury?
• Jaki wpływ na Mazowiecki Port Lot-
niczy Warszawa-Modlin ma decyzja PPL
o rozbudowie lotniska w Radomiu?
• Czy decyzja o budowie Centralnego
Portu Komunikacyjnego znajduje uza-
sadnienie?
Organizator postawił również tezy, któ-
re zostały całkowicie pominięte podczas
analiz przeprowadzanych przez decy-
dentów przy tworzeniu polityki zabez-
pieczenia przepustowości lotnisk dla
wzrastającego ruchu lotniczego w Polsce:
• Lotnisko Modlin wraz z lotniskiem
Chopina tworzą tak zwane lotniska

wspomagające, zwane inaczej duo-por-
tem.
• Lotnisko Modlin przejmuje rolę Cen-
tralnego Portu Komunikacyjnego.
• Lotniska regionalne powinny być waż-
nymi elementami strategii zapewniającej
przepustowość dla obsługi ruchu lotni-
czego krajowego i międzynarodowego. 
• Lotniska regionalne są ważnym ele-
mentem rozwoju ekonomicznego Polski.

Odnosząc się do faktu zakupu przez
PPL lotniska w Radomiu, należy zwró-
cić uwagę na wiele czynników, które po-
winny jednoznacznie wskazywać rzą-
dzącym, iż decyzja ta nie powinna mieć
miejsca. Trudno pojąć, że PPL, które po-
siada około 30% udziałów lotniska Mo-
dlin, decyduje się na zakup lotniska Ra-
dom i związane z nim kosztowne inwe-
stycje. Z pewnością decyzja ta wywoła ne-
gatywne skutki dla lotniska w Modlinie,
a widząc jak traktuje tę spółkę PPL, moż-
na przyjąć, iż lotnisko to w krótkim cza-
sie 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 Mazowiec-
kiego Portu Lotniczego Warszawa-Mo-
dlin Sp. z o.o.

Dziś wiemy, że budowa lotniska
w Radomiu stała się projektem poli-
tycznym, który nie ma merytorycznego
uzasadnienia, biorąc pod uwagę możli-
wości rozwoju lotniska Modlin. Decyzja
ta funduje warszawiakom oraz dotych-
czasowym i przyszłym potencjalnym pa-
sażerom modlińskiego lotniska dodat-
kową czterogodzinną podróż na trasie
Warszawa–Radom–Warszawa. Rzeczy-
wiście, przytaczając wypowiedź jednego
z polityków, z Radomia jest bliżej do afry-
kańskich 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

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

FORUM DIALOGU SPOŁECZNEGO



FORUM DIALOGU SPOŁECZNEGO

przedsięwzięcia. Uwzględniając poli-
tyczne zaangażowanie radomskich człon-
ków PiS w sukces tego projektu, widać
też, z jaką pogardą traktuje się społe-
czeństwo stolicy Polski. Pogarda ta jest
tym bardziej widoczna, jeśli zwrócimy
uwagę na brak transparentności tego pro-
jektu. Można przypuszczać, że gdyby spo-
łeczność Warszawy była odpowiednio in-
formowana, stałaby się przeciwnikiem
tych pomysłów. Dzisiaj wiemy, że pro-
minentni politycy PiS, którzy dostali się
do europarlamentu i polskiego Sejmu,
mieli na swoich wyborczych sztandarach
politycznie inspirowany projekt radom-
skiego lotniska.

Centralny Port Komunikacyjny ma
stać się głównym portem lotniczym
w Polsce i pełnić rolę lotniska przesiad-
kowego dla rejonu Europy środkowej
i wschodniej. To następny liczony w dzie-
siątki miliardów projekt PiS bez rzetel-
nego uzasadnienia. Widzimy politycznie
umocowanych pseudofachowców, którzy
zapomnieli o zbudowaniu rzetelnej ana-
lizy, uzasadniającej budowę takiego gi-
ganta w Polsce. Rządzący przeszli bez-
pośrednio z pomysłu do realizacji bez
żadnych ekspertyz ani pogłębionej dys-
kusji.

Próby przedyskutowania postawio-
nych hipotez ze stroną rządową nieste-
ty skończyła się, tradycyjnie już, nie-
powodzeniem, bo chociaż przedstawi-
ciele Ministerstwa Infrastruktury i CPK
byli zaproszeni na Forum Dialogu Spo-
łecznego, to nie zaszczycili nas swoją
obecnością. Z pewnością podejmiemy
dalsze próby uzyskania od nich odpo-
wiedzi na nasze pytania, jak również od-
niesienie się do stawianych tez. Na ra-
zie jest cisza.

Spróbujmy jednak zbudować własną
wizję na podstawie postawionych tez. Wi-
zję będącą alternatywą dla rządowych
propozycji, które niestety weszły już
w fazę realizacji. Strategia rządu stresz-
cza 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 powsta-
wał projekt pod nazwą Koncepcja lot-
niska centralnego dla Polski – studium
analityczne. Po zakończeniu prac nad tym
projektem ministerstwo przeprowadziło
wiele spotkań, podczas których przed-
stawiono główne założenia związane
z wynikami prac. Miały one na celu uzy-
skanie od szeroko rozumianego świata
lotniczego odpowiedzi na pytanie, czy na
podstawie studium analitycznego po-
winniśmy przystąpić do budowy lotniska

centralnego. Nie wchodząc w szczegóły,
odpowiedź była negatywna. Ówczesny
wiceminister ogłosił tę wiadomość ofi-
cjalnie, a w Polsce zaczęła się złota era dla
lotnisk regionalnych związana z odda-
waniem do użytku pięknych, dających
duże możliwości obsługi pasażerów i stat-
ków powietrznych terminali portów lot-
niczych. Ta złota era była związana
z pierwszą dla Polski pełną perspektywą
współfinansowania środków Unii Euro-
pejskiej na lata 2007-2013 oraz z po-
trzebami wynikającymi z organizacji
EURO 2012. W 2012 r. oddano również
do użytku lotnisko w Modlinie, a w la-
tach późniejszych dołączyły do lotnisk re-
gionalnych lotniska w Szymanach i Lu-
blinie. Na tak zorganizowaną rzeczywi-
stość 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 skrzy-
dła. Czy przedstawił ktoś analizy po-
dobne do tych z lat 2010/2011? Nie!
Przeszliśmy z idei do wykonania, a kon-
cepcja ma obronić się sama.

Zgodnie z nową wizją lotnisko cen-
tralne dla Polski, później nazwane Cen-
tralnym Portem Komunikacyjnym, mia-
ło powstać w 6 lat. W momencie przej-
ścia od idei do rzeczywistości okazało się,
że terminy te są nieosiągalne, zatem po-
wstała idea rozbudowy lotniska w Ra-
domiu, którego głównym celem miała
być obsługa linii lotniczych „wyrzuco-
nych” z lotniska Chopina tak, aby nasz
narodowy przewoźnik mógł tam rozwi-
jać swoją siatkę połączeń. Idea ta nota-
bene słuszna, ale niestety ideolodzy nie
wzięli pod uwagę opinii przewoźników
lotniczych ani nie uwzględnili prawa eu-
ropejskiego. Można zatem dodać do
wcześniej opisanej hipotezy dotyczącej ra-
domskiego lotniska jeszcze kwestę za-
grożeń związanych z postawą przewoź-
ników lotniczych i braku notyfikacji
Komisji Europejskiej na administracyjny
podział ruchu. Te dwie sprawy wyzna-
czają rzeczywistość, którą można było
przewidzieć przed decyzją o rozbudowie
lotniska w Radomiu, a które sprawiają,
że realizacja założeń przyjętych dla roz-
budowy radomskiego lotniska może się
okazać nierealna. Nie będzie podstaw na
„wyrzucenie” przewoźników nisko-kosz-
towych z lotniska Chopina, a zatem nie
będzie przepustowości dla rozwoju siat-
ki połączń dla narodowego przewoźni-
ka na tym lotnisku. Rząd będzie bronił
swojej koncepcji do końca, ale można
wątpić, czy przy tak wielkiej i ważnej in-
westycji, odpowiedzi na dzisiaj stawiane

pytania nie powinny być znane znacznie
wcześniej.

W tym kontekście warto powrócić do
alternatywnego projektu względem bu-
dowy Centralnego Portu Komunikacyj-
nego. Otóż koncepcja ta przewiduje kil-
ka poniżej opisanych etapów:
• Rozbudowa infrastruktury lotniska
Warszawa-Modlin. Zarząd posiada już
wypracowaną koncepcję.
• Etapowe przenoszenie ruchu nisko-
kosztowego i czarterowego z lotniska
Chopina na lotnisko w Modlinie. Przy tej
koncepcji można przyjąć, iż przewoźni-
cy zaakceptują to lotnisko jako swoje
bazy. Ten efekt można osiągnąć poprzez
odpowiednio prowadzone rozmowy
z przewoźnikami. Jeżeli byłyby z tym pro-
blemy, 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 zwa-
nej konurbacji Warszawy, co jest jednym
z wymagań UE.
• Po przeprowadzeniu działań opisanych
w punkcie 1 i 2 lotnisko Chopina uzy-
skuje dodatkową przepustowość dla roz-
budowy siatki narodowego przewoźni-
ka;
• Tworzony jest plan generalny dla duo-
portu lotnisk Chopina i Modlina, który
przewiduje rozbudowę infrastruktury
lotniska Chopina do maksymalnej moż-
liwej przepustowości oraz etapowanie
rozbudowy lotniska Modlin w zależno-
ści od potrzeb dla zabezpieczenia wzra-
stającego ruchu lotniczego.
• Płynne przejęcie przez lotniska Modlin
funkcji Centralnego Portu Komunika-
cyjnego dla Polski.
•  Zsynchronizowany rozwój wszystkich
portów regionalnych w Polsce.

Przedstawione tezy tworzą koncep-
cję, która powinna być rozwijana rów-
nolegle do rządowego planu Centralne-
go 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 po-
winna być już wykorzystywana.

Powyższe fakty mogą stać się pod-
stawą do wstępnych rekomendacji dla sej-
mowej 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 moż-
na byłoby wypracować nowe rekomen-
dacje dla inwestycji w zakresie infra-
struktury lotniskowej dla Polski. �
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P
o zapoznaniu się z dokumentem
możemy stwierdzić jednoznacz-
nie, że proponowany przebieg
korytarzy kolejowych wiąże się

z szeregiem negatywnych następstw dla
mieszkańców naszych gmin.

Gminy leżą w planowanej rezerwa-
cji terenów pod CPK. Tutaj również
zwracaliśmy uwagę na negatywne skut-
ki dla środowiska i mieszkańców, a tak-
że na sposób prowadzenia tzw. konsul-
tacji społecznych, który jest w zasadzie
monologiem jednej strony. Ta sytuacja jest
dodatkowym elementem psucia stosun-
ków między stroną społeczną a stroną
rządową. Spodziewamy się kolejnych
turbulencji na terenie naszych gmin,
gdy pojawi się siatka dróg, która zosta-
nie nałożona na te dwie inwestycje.

Sposób projektowania tak poważ-
nych inwestycji dobitnie pokazuje nie-
przygotowanie do rzeczowej konsultacji
ze stroną społeczną. Dokumentacja praw-
na pod te inwestycje, takie jak specusta-
wa o CPK, specustawa o liniach kolejo-
wych, specustawa drogowa, dowodzi, że
mieszkańcy są pozbawiani swoich nie-
ruchomości z rażącym naruszeniem praw
nabytych. Dlatego uznajemy, że działanie
takie jest niezgodne z Konstytucją, pod-
stawowymi zasadami współżycia spo-
łecznego oraz obowiązującymi w Unii Eu-
ropejskiej konwencjami, takimi jak:
• Konwencja z Aarhus (Konwencja o Do-
stępie do Informacji, Udziale Społe-
czeństwa w Podejmowaniu Decyzji oraz
Dostępie do Sprawiedliwości w Sprawach

Dotyczących Środowiska, podpisana
25 czerwca 1998 w Aarhus, w Danii,
podczas IV Paneuropejskiej Konferencji
Ministrów Ochrony Środowiska. Kon-
wencja weszła w życie 30 października
2001), Dz.U. 2003 nr 78 poz. 706,
• Europejska Konwencja Krajobrazowa,
sporządzona 20 października 2000 r. wie-
lostronna umowa przyjęta w ramach
Rady Europy 20 października 2000 ro-
ku we Florencji, ratyfikowana przez
Polskę w roku 2004. Głównym celem
Konwencji jest promowanie działań na
rzecz krajobrazu, jego ochrona, zarzą-
dzanie i planowanie oraz organizowanie
europejskiej współpracy w tym zakresie.

Obecnie nie istnieje żaden system po-
miaru hałasu lotniczego udostępniony
w czasie rzeczywistym społeczeństwu za-
mieszkującemu obszary w okolicach lot-
nisk w kraju. Uchybienie to oraz brak
spójnego programu ochrony przed ha-
łasem lotniczym stanowią rażące naru-
szenie dyrektywy 2002/49/EC (Envi-
ronmental Noise Directive END) Parla-
mentu Europejskiego i Rady Europy
z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się
do oceny i zarządzania poziomem hała-
su w środowisku.

Prowadzone działania zmierzające do
wysiedlenia przez spółkę Centralny Port
Komunikacyjny Sp. z o.o. lokalnej lud-
ności za odgórnie narzucone kwoty i usta-
nowioną tzw. specustawę niezgodną
z prawem Unii Europejskiej są rażącą pró-
bą odebrania lokalnej społeczności wła-
sności ziemi i nieruchomości.

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 eta-
pie 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 projekto-
wanych linii przez teren naszych gmin Baranów, Teresin, Wiskitki.

Tadeusz Szymańczak
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Proces uchwalania ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Ko-
munikacyjnym został wykonany z po-
minięciem konsultacji społecznych
w gminach, na które inwestycja będzie
oddziaływać, na przykład za sprawą ru-
chu lotniczego przemieszczających się na
niskich pułapach samolotów w drodze do
lądowania i startu z lotniska.

Wprowadzanie specustaw wyklu-
cza niektóre akty prawne, takie jak
ustawa o ochronie gruntów rolnych i le-
śnych, ale nie może łamać Konstytucji,
w tym art. 30, zgodnie z którym „przy-
rodzona i niezbywalna godność czło-
wieka stanowi źródło wolności i praw
człowieka i obywatela. Jest ona niena-
ruszalna, a jej poszanowanie i ochrona
jest obowiązkiem władz publicznych”,
oraz art. 32, który głosi, że „wszyscy są
wobec prawa równi. Wszyscy mają pra-
wo do równego traktowania przez wła-
dze publiczne” oraz „nikt nie może być
dyskryminowany w życiu politycznym,
społecznym lub gospodarczym z jakiej-
kolwiek przyczyny”.

Strona społeczna była i jest gotowa
do przeprowadzenia nowelizacji specu-
staw 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 al-
ternatywne rozwiązania, które są o wie-
le mniej uciążliwe dla obywateli, bardziej
przyjazne dla środowiska i nie tak kosz-
towne jak obecny projekt.

Społeczność lokalna, w tym wiele sa-
morządów, protestuje przeciw trybowi po-
stępowania władzy, który odbywa się z na-
ruszeniem zasad wzajemnej współpracy
pomiędzy stroną społeczną i stroną rzą-
dową. Ten projekt niesie wiele negatyw-
nych skutków i zagrożeń dla ludności:
• pokazywane mapki z projektów kory-
tarzy kolejowych w wielu miejscach ury-
wają 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 pra-
wa przy znacznie zaniżonych warto-
ściach ich nieruchomości narusza ich god-
ności i prawa konstytucyjne,
• olbrzymi hałas i pomniejszenie warto-
ści nieruchomości bez żadnej rekom-
pensaty,
• brak możliwości ściągania inwestorów
na tereny tych gmin bez możliwości
węzła kolejowego lub stacji kolejowej,
• podział gospodarstw i nieruchomości
z utrudnieniem, a w niektórych przy-
padkach brakiem dojazdu do tych nie-
ruchomości bez możliwości rekompen-
saty,
• niechęć inwestorów w wykupywania
resztówek, które utraciły wartość i nie
mają nabywców. Z tego powodu strona
rządowa nie może obciążać kosztami
mieszkańców dotkniętych wysiedlenia-
mi.

Uwzględniając powyższe, wzywamy
rząd do wycofania się z działań, które są
skierowanie przeciw mieszkańcom, szko-
dliwe dla środowiska oraz zdrowia i ży-
cia naszej społeczności. �
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POMOC MAZOWSZA W CZASACH KRYZYSU

– Od kilku tygodni kupujemy
środki ochrony i sprzęt dla mazo-
wieckich szpitali. Niestety, na krajo-
wym rynku brakuje tego typu środ-
ków, a zapotrzebowanie jest ciągle bar-
dzo duże, stąd nasza decyzja o spro-
wadzeniu dużego transportu. Pod
względem logistyki realizacja tego za-
mówienia była olbrzymim wyzwa-
niem, ale dzięki bardzo dobrej współ-
pracy z LOT Cargo udało nam się
wszystko sprawnie zorganizować.
Dlatego serdecznie dziękuję za współ-
pracę zarówno Ambasadorowi Chiń-
skiej 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 indywidu-
lanej KN95), 1 mln medycznych ręka-
wiczek ochronnych, 30 tys. gogli, 30 tys.
przyłbic medycznych oraz 640 termo-
metrów do zdalnego pomiaru tempera-
tury ciała. Koszt zamówienia to ponad
16 mln zł. Zakupy są elementem reali-
zowanego przez samorząd województwa

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

Zamówienia trafiają do szpitali
Codziennie do mazowieckich szpita-

li trafia sprzęt specjalistyczny i środki
ochrony osobistej. W ramach projektu za-
kupionych zostało ponad 3650 sztuk
sprzętu specjalistycznego, w tym tomo-
grafy, aparaty RTG, respiratory, kardio-

monitory, łóżka do intensywnego
nadzoru, busy do przewozu osób za-
każonych niewymagających opieki
medycznej, termometry bezdoty-
kowe 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 ma-
zowieckich szpitali trafiają sprzęt ra-
tujący życie oraz tak bardzo po-
trzebne środki ochrony osobistej
– maseczki, gogle, rękawiczki, kom-
binezony czy płyny do dezynfekcji.
Udało nam się też zakupić 8 tys. te-
stów na obecność koronawirusa dla
pracowników służby zdrowia – do-

daje członek zarządu województwa ma-
zowieckiego Elżbieta Lanc.

Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja
pomieszczeń w związku z pojawieniem się korona-
wirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazo-
wieckiego” jest realizowany przez Samorząd
Województwa Mazowieckiego. Całkowita wartość
projektu wynosi 150 mln zł, z tego 124,9 mln zł po-
chodzi z funduszy europejskich z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2014-2020. Mazowsze jako pierwsze województwo
w kraju uruchomiło środki unijne na ten cel.

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.

Zakupione dzięki wsparciu UE busy
będą służyły do transportu osób zaka-
żonych, niewymagających wsparcia ra-
towników medycznych. 

– Bardzo często ratownicy wyjeżdżają
do osób, które nie wymagają asysty me-
dycznej, a tak naprawdę bezpiecznego
transportu do miejsca, gdzie mogą być
przebadane i objęte fachową opieką.
Tych wyjazdów jest z dnia na dzień co-
raz więcej. Dlatego ten zakup, zrealizo-

wany przy wsparciu unijnym, był tak nie-
zbędny – podkreśla wicemarszałek Rafał
Rajkowski. 

Pojazdy wyposażone są w osłonę
kierowcy oddzielającą przedział pasa-
żerski oraz w łatwo zmywalną tapicerkę.
Wszystko po to, aby zapewnić maksimum
bezpieczeństwa zarówno kierowcy, jak
i pacjentom. Busy trafiły do stacji pogo-
towia ratunkowego w Warszawie, Płoc-
ku, Radomiu, Ostrołęce i Siedlcach. �

Nowe busy dla mazowieckich stacji pogotowia
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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.

W dobie koronawirusa w nie-
łatwym położeniu znaleźli się
m.in. mazowieccy producenci
żywności lokalnej. Możemy im
pomóc. Wystarczy, że podczas na-
szych codziennych, również tych
internetowych, zakupów wybie-
rzemy produkty regionalnych
wytwórców. Ich adresy znajdują
się na www.mazovia.pl.

– Pomagajmy naszym lokal-
nym mazowieckim producentom
żywności. Mazowieckie produkty
słyną z wysokiej jakości i smaku.
Robiąc zakupy, wybierajmy pro-
ducentów z Mazowsza. W naszym
regionie mamy wielu wspania-
łych wytwórców, i tych małych,
i większych, dlatego wspierajmy

ich w tym trudnym czasie – ape-
luje Janina Ewa Orzełowska
członek zarządu województwa
mazowieckiego.

Pomagajmy naszym lokal-
nym producentom i szczególnie
teraz doceńmy ich pracę. Wy-
twórcy 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 oso-
bistym. Swoje produkty oferują
m.in. producenci zrzeszeni w Sie-
ci Dziedzictwa Kulinarnego Ma-
zowsze. To nie tylko bogaty wy-
bór, ale też gwarancja doskona-
łej jakości i smaku.                 �

POMOC MAZOWSZA W CZASACH KRYZYSU

– Przedsiębiorcy dotknięci skutkami
epidemii mogą liczyć na naszą pomoc. Nie
możemy pozwolić na ruinę naszej gospo-
darki. Kierujemy do przedsiębiorców po-
życzki na bardzo korzystnych warunkach
i umożliwiamy odroczenie spłat w ramach
instrumentów zwrotnych – podkreśla wi-
cemarszałek Wiesław Raboszuk.

80 mln zł samorząd województwa
przeznaczy na wsparcie przedsiębior-
ców dotkniętych skutkami pandemii
COVID-19. Środki te znajdują się w dys-
pozycji Banku Gospodarstwa Krajowe-
go w ramach obowiązującej z woje-
wództwem umowy o finansowaniu. Mali
i średni przedsiębiorcy będą mogli uzy-
skać pożyczkę na bardzo korzystnych wa-
runkach. 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 in-
ternetowej BGK pozyczkiunijne.bgk.pl/
oferta-pozyczek-unijnych/mazo-wieckie/
oraz u poszczególnych pośredników fi-
nansowych.

Wsparcie obejmie także przedsię-
biorców, którzy korzystają z funduszy po-
życzkowych: Mazowieckiego Regional-
nego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.,
Fundacji na rzecz Polskiego Rolnictwa
oraz funduszu poręczeniowego: Mazo-
wieckiego Funduszu Poręczeń Kredyto-
wych Sp. z o.o. w ramach instrumentów
zwrotnych z perspektywy 2007–2013.
Szczegóły na mazovia.pl

�
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Przedsiębiorco! Sprawdź, 
o jaką pomoc możesz się 

ubiegać!

Jeśli jesteś pracodawcą i odnoto-
wałeś spadek obrotów gospodar-

czych w następstwie epidemii
koronawirusa, możesz ubiegać się

o dofinansowanie wynagrodzeń
pracowników z Funduszu Gwaran-

towanych Świadczeń Pracowni-
czych. 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
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J
ak zauważa Nick Smicek w książ-
ce „Platform Capitalism”, jedną
z cech kapitalizmu jest jego zdolność
do przepoczwarzania się, restruk-

turyzacji w okresie, kiedy dosięga go kry-
zys. Oznacza to wdrażanie nowych tech-
nologii, nowych form organizacyjnych,
nowych sposobów wyzysku, nowych
rodzajów zatrudnienia i nowych rynków.
Wszystko to jest, co nie ulega wątpliwo-
ści, podporządkowane reżimowi pry-
watnej akumulacji kapitału. Nie inaczej
rzecz się miała z kryzysem 2008 r., któ-
rego przezwyciężeniem ma stać się „nowa
ekonomia”, „ekonomia dzielenia się”,
„ekonomia dóbr niematerialnych”, „eko-
nomia aplikacji”, „ekonomia uwagi”,
„czwarta rewolucja przemysłowa” (okre-
ślenie ekspertów z McKinseya), internet
rzeczy itd.

Różnej maści specjaliści starają się
przekonać nas, że żyjemy w gospodarce
opartej na wiedzy – kognitywnej, infor-
macyjnej czy niematerialnej. Nie bardzo
jednak wiadomo, co to znaczy. Warto za-
tem przyjrzeć się temu bliżej, najpierw
jednak kreśląc odpowiednio szerszy kon-
tekst.

Ideologia postępu 
technicznego

Jak zauważa Jürgen Habermas w ese-
ju „Technika i nauka jako «ideologia»”,
quasi-autonomiczny postęp nauki i tech-
niki ukazuje się jako zmienna niezależna,
od której faktycznie uzależniona jest
najważniejsza zmienna systemu, czyli
wzrost gospodarczy. Z tego punktu wi-

dzenia wszechstronny rozwój systemu
społecznego wydaje się podporządko-
wany logice postępu naukowo-tech-
nicznego. Podkreśla on, że „wewnętrzna
prawidłowość tego postępu zdaje się
wytwarzać obiektywne konieczności,
którym musi się podporządkować po-
słuszna funkcjonalnym potrzebom poli-
tyka”.

Świadomość technokratyczna, czy-
tamy w książce Joanny Kurczewskiej
„Technokraci i ich świat społeczny”, z jed-
nej strony ma charakter mniej ideolo-
giczny niż wszystkie poprzednie ideolo-
gie, nie ma bowiem cech nieprzezroczy-
stego parawanu dającego jedynie iluzję
urzeczywistnienia interesów. Z drugiej
strony dominująca obecnie szklana, nie-
widoczna ideologia, która fetyszyzuje na-
ukę, ma szerszy zasięg i większą siłę urze-
kania niż dawne ideologie. Nie tylko
usprawiedliwia cząstkowy interes pa-
nowania określonej klasy społecznej i tłu-
mi cząstkową potrzebę emancypacji in-
nej określonej klasy, ale – jak podkreśla
Habermas – wręcz godzi w emancypa-
cyjny interes gatunku jako takiego.

Co bardziej gorliwych technokratów,
pisze Kurczewska, wyróżniają poglądy bli-
skie strukturze zeświecczonego mesjani-
zmu: przeświadczenie o przynależności
do grupy wybranych, postrzeganie siebie
jako kapłana jedynie prawdziwego bó-
stwa. Mesjanizm ten przybiera dwojaką
postać: naturalistyczną i historiozoficz-
ną. 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 zaawan-

sowany 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 ko-
nieczne. Gwoli ścisłości, dane muszą
być odnotowane, zgromadzone na jakimś
materialnym nośniku, co umożliwi ich
przyszłe przetwarzanie. Z tego względu
błędem jest traktowanie danych jako cze-
goś niematerialnego, jako pewnych sym-
boli – wystarczy wspomnieć, że jak się
dziś szacuje, ogółem internet jest odpo-
wiedzialny za około 10% globalnego zu-
życia energii elektrycznej – tak szacuje
szwedzki Królewski Instytut Technologii
(KTH).

Nie jest słuszne traktowanie danych,
ich gromadzenia i analizy jako czegoś bez-
problemowego i zautomatyzowanego.

Specyfika 
platformowego 
kapitalizmu
Kapitalizm, jak wiemy od Karola Marksa, to naj-
bardziej dynamiczny i zmienny system produkcji
w dziejach. Warto zapoznać się z jego najnow-
szą odmianą, znaną jako kapitalizm platformowy. 

Sławomir Czapnik

ELASTYCZNOŚĆ NA GRANICY PRAWA
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Wszelkie dane, aby mogły być przydat-
ne, muszą być wyczyszczone i zorgani-
zowane, sformatowane. Smicek porów-
nuje dane do ropy, one także bowiem
muszą być wyekstrahowane, rafinowane
i używane na wiele różnych sposobów.
Przełomem w tej materii była cyfrowa ko-
munikacja, która uczyniła niezwykle ła-
twym i prostym gromadzenie wszelkiej
maści śladów użytkowników. Pojawiły się
nowe produkty, które mogą być sprze-
dawane jednostkom i korporacjom
– przykładem może być Google Maps.
Historycznym novum jest to, że dane sta-
ły się centralne dla nowoczesnych modeli
biznesowych, awansując na tę pozycję
z peryferii. Dane okazują się kluczowe we
wszelkich aspektach funkcjonowania za-
awansowanego kapitalizmu: określone al-
gorytmy dają przewagę konkurencyjną,
umożliwiają outsourcing i koordynację
siły roboczej w firmie, umożliwiają opty-
malizację i elastyczność procesów pro-
dukcji, umożliwiają awans towarów z ka-
tegorii mało zyskownych do kategorii ge-
nerujących wysoki zwrot z kapitału.

Tradycyjny, fordowski kapitalizm
nie był szczególnie zainteresowany da-

nymi. W fabryce wytwarzano towar,
sprzedawano go i w niewielkiej mierze in-
teresowano się jego losami (przynajmniej
dopóki konsument mniej lub bardziej re-
gularnie nabywał towar). Nowe czasy wy-
magały – powtórzmy za Smickiem – no-
wego modelu biznesowego, a mianowi-
cie platformy. Platformy w sposób efek-
tywny monopolizowały, ekstrahowały,
analizowały ogromne zasoby danych. Co
ciekawe, ten model przyswoiły sobie nie
tylko korporacje technologiczne (Google,
Facebook, Amazon), dynamiczne start-
upy (Uber, Airbnb), ale i tradycyjne
koncerny (John Deere, Monsanto).

Życie w cieniu platform
Pierwszymi platformami, które – skąd-

inąd nader skutecznie – próbowały do-
stosować się do gospodarki epoki cy-
frowej, były platformy reklamowe. Obec-
nie, pośród najsłynniejszych z nich należy
wymienić Google (firma matka tej kom-
panii, czyli Alphabet, jak szacował
w 2019 r. magazyn „Forbes”, czerpie po-
nad 83% całkowitych dochodów z re-
klam) 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 de-
mokracji dzięki zaangażowaniu użyt-
kowników w tworzenie treści, user-ge-
nerated content może być postrzegany
jako nieopłacana praca, dzięki której plat-
formy czerpią liczone w dziesiątkach mi-
liardów 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 ta-
kie platformy rodzą się z wewnętrznych
potrzeb gigantów, jak było to w przy-
padku sieci logistycznej Amazon – Ama-
zon Web Services (AWS). Szybko okazało
się, że chmura AWS ma wolne moce prze-
robowe, które – za odpowiednią opłatą
– można zaoferować na rynku. Z per-
spektywy nabywców ma to ogromne zna-
czenie, nie muszą oni bowiem inwesto-
wać we własny osprzęt (hardware),
oprogramowanie (software), a nawet
aplikacje. Wszystko to mogą wynająć. Go-
ogle czy Microsoft poszły śladami Ama-
zona. Chmury, mówiąc ogólnie, służą
outsourcingowi IT.

Znacznie mniej widoczne, co nie zna-
czy, że mniej ważne, są platformy prze-
mysłowe. Ogólna idea, zauważa Smicek,
jest prosta i może być ujęta w haśle „in-
ternetu przemysłowego”. Dziś, dzięki sen-
sorom i czipom komputerowym, dąży się
do tego, aby za pośrednictwem interne-
tu koordynować cały proces produkcyj-
ny. Ideałem jest, aby każdy komponent
mógł się komunikować z maszynami pro-
dukcyjnymi i innymi komponentami
– bez udziału człowieka.

Zakończenie
Podsumowując, można orzec, że

kapitalizm platformowy jest ostatnim
wcieleniem płynnego (Zygmunt Bau-
man) czy też elastycznego (Richard
Sennett) kapitalizmu, w którym klu-
czowe miejsce ma utowarowienie każ-
dej chwili naszego życia. To epoka mi-
krotargetowania, traktowania jednost-
ki 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 po-
sty na Facebooku. �
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N
iewątpliwie, mniej więcej
pięć lat temu w Polsce do-
konał 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 po-
zycję w ogłoszeniach o pracę jeszcze
10–20 lat temu.

Dobra koniunktura gospodarcza po-
łączona z masowymi odejściami na eme-
ryturę pokolenia powojennego wyżu
demograficznego wszędzie w Europie
przewietrzyła rynek pracy i dała nadzie-
ję. 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 In-
dyjskiego (Bangladesz, Nepal). 

Ale uwaga! Poprawa na rynku pracy
w Polsce jest względna i bardzo geogra-
ficznie nierówna. W drugiej połowie ze-

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 in-
westycji. Miejsca pracy są przy rozkła-
daniu towarów w dyskontach spożyw-
czych 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 pu-
blicznego. 

Ale to nie są w zasadzie troski i pro-
blemy, które dotyczą ludzi z korpo-
światka, istniejącego w kilkunastu więk-
szych 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 – kilkunasto-
procentowe (a chwilami nawet 20-pro-
centowe) bezrobocie ciągnęło się w Pol-
sce z krótkimi przerwami przez ponad

20 lat! Tego rodzaju kryzys społeczny (bo
to był kryzys!) to rzecz nieczęsta w no-
woczesnym świecie, w czasach pokoju.

Kryzys próbowano leczyć uśmiecio-
wieniem rynku pracy. Pod tym względem
nadal w Polsce jest prawie najgorzej w Eu-
ropie.

Niektóre korporacje przeciągają tym-
czasowe zatrudnienie nawet do ustawo-
wych trzech lat (celowała w tym do nie-
dawna np. Teleperformance Polska),
a skutek był taki, że tylko niewielki od-
setek pracowników „dożywał” normal-
nego kontraktu o pracę u tego praco-
dawcy. W branży medialnej, gdzie śmie-
ciowe zatrudnienie jest normą, nadal uda-
je się, że pracownik wypełniający zwykłe
etatowe obowiązki wykonuje jakieś
„dzieło” albo pracuje na „zlecenie”. Ale
to nie koniec. Złe nawyki HR-ów i że-
nujące praktyki pracodawców, gdy więk-
szość Polski miała problemy ze znale-
zieniem nie tylko dobrej, ale jakiejkolwiek
pracy, trwają nadal. Trwają, bo mogą. Bo
nikt, kto mógłby na nie wpłynąć, np. pra-
wodawca, Komisja Trójstronna, związki

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
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zawodowe, nie jest zainteresowany wy-
muszeniem zmiany. 

Przykład jeden z wielu. Widać go przy
przeglądaniu ofert o pracę. Korpoja-
śniepaństwo nie ma zwykle ochoty podać
jakiekolwiek informacji o proponowa-
nych zarobkach w danej ofercie pracy.
Zwykle – żadnych widełek. Nic. Zaled-
wie jakieś 20% ofert ma taką informację.

Wiem, że od tej powszechnej prakty-
ki są wyjątki. Np. w świecie ofert dla pro-
gramistów jest znacznie łatwiej o taką in-
formację. ale wyjątek nie czyni reguły.

Brak widełek daje oczywiście prze-
wagę pracodawcy w rozmowie z pra-
cownikiem. HR-y dobrze wiedzą, ile
mogą maksymalnie zaoferować, ale prze-
cież zawsze czekają na frajera, który na
rytualne, choć głupie pytanie „Ile pani
chciałaby zarabiać?” (wiadomo, że każ-
dy chce zarabiać jak najwięcej) udzieli od-
powiedzi niższej niż pozostali. I być
może to on właśnie dostanie pracę.

Kwestia niepodawania widełek pła-
cowych jest i uciążliwa, i poniżająca. Tra-
ci się czas na staranie się o prace, o któ-

re nigdy nie ubiegalibyśmy się, gdy było
wiadomo, o jaką kwotę chodzi. A prze-
cież to zjawisko nie jest jednostkowe – do-
tyczy setek tysięcy ofert i milionów
osób, które starają się o zmianę zatrud-
nienia każdego roku. To jest zwyczajnie
poniżające. Bo czy nie jest arogancją in-
formowanie kandydatów, że w danej fir-
mie są np. „owocowe środy” (zwykle roz-
daje się wówczas tanie jabłka) i „wa-
rzywne piątki” oraz ile metrów dzieli biu-
ro od magicznej stacji metra „Rondo Da-
szyńskiego”, ale nie podaje się najważ-
niejszego – za ile właściwie korporacja
chce cię zatrudnić?

A wystarczyłoby zwyczajnie usta-
wowo zakazać publikowania ofert pra-
cy bez podawania kwoty/widełek za-
robku. Ludziom byłoby lżej, i marno-
trawstwo 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 wy-
mogu 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 rze-
czonego formularza. Zajmuje to na ogół
kilkadziesiąt minut. Jest to klasyczna „ro-
bota głupiego”, ponieważ HR danej kor-
poracji wszystkie te informacje ma już
w twoim CV, które dostarczasz razem z for-
mularzem. A jeśli jakimś cudem ich nie ma,
to można przecież kandydata dopytać.

Masowe wymuszanie na kandydatach
darmowego wykonywania takiej idio-
tycznej czynności dowodzi, że mentalność
rodem z naborów/targów pracowni-
ków-niewolników sprzed 10–20 lat nadal
ma się dobrze, a przekonanie, że teraz
pracownik/kandydat na pracownika „rzą-
dzi”, 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 in-
ternetowych newsów ekonomicznych.
Zwykle sami pracujący za grosze i „na
śmieciu”…  �
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C
zy porównanie do Wiosny Lu-
dów jest na wyrost? Przeciw-
nie, dobrze oddaje nie tylko
masowy protest w całej Euro-

pie przeciwko wszechobecnemu nadzo-
rowi i ekstrakcji platform cyfrowych, ale
i oś tego sporu. Użytkownicy tych plat-
form, zarazem obywatele różnych państw
i osoby reprezentujące różne narody, znaj-
dują się znowu w sytuacji słabej pod-
miotowości i coraz silniej zabetonowa-
nego układu. W tym sensie jest to wal-
ka o samostanowienie, o odzyskanie
głosu, siły i możliwości decyzyjnej – tym
razem w sieci.

Lud uzyskuje suwerenność
Oryginalna koncepcja suwerenności

sięgała Cesarstwa Rzymskiego, a na-
stępnie średniowiecznych monarchów,
którzy pełnili władzę jako suwereni.
Jean Bodin w „Sześciu księgach o Rze-
czypospolitej” z 1576 r. głosił wprost, że
władza suwerena pochodzi od boga i dla-
tego stoi ponad prawami ludzkimi. Za-
sada suwerenności była zatem skierowana
wyłącznie do feudalnych władców księ-
stewek 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 swo-
ją władzą – w akcie łaski, nie z racji na
prawa naturalne – z podporządkowanymi
wasalami.

Te zasady zostały doprecyzowane
najpierw w wyniku pokoju westfalskie-
go 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 fran-
cuskiej oraz narodziny myślenia i przy-
należności w kategoriach narodowych.
Dzięki tak koncesjonowanemu pojęciu

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 pu-
bliczne nie radzą sobie z niematerialnym zagrożeniem. Prawdziwie rewolu-
cyjne jest zatem pytanie o suwerenność narodów-obywateli-użytkowników.

Jan J. Zygmuntowski
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państwowości oraz zasadom boskiej le-
gitymizacji i restauracji władzy możliwe
było utrzymanie status quo.

Ale wybuch wojen domowych, spo-
rów i rewolucyjnych zrywów w 1848 r.,
nazywany często Wiosną Ludów, ozna-
czał radykalne przeformułowanie su-
werenności. Od tej pory to wspólnota
narodowa, złączona terytorium, ale
i kulturą oraz więzami społeczno-eko-
nomicznymi, miała być podmiotem su-
werenności, często wbrew woli impe-
rialnych monarchów. Wygrała wobec
tego powszechna suwerenność Jeana-
Jacquesa Rousseau, której ucieleśnieniem
była umowa społeczna nadająca prawa
i władzę. XX wiek przyniósł wreszcie su-
werenność dawnym koloniom i naro-
dom zależnym od imperiów zimnej
wojny.

Długie macki platform
Jednak gospodarka cyfrowa przy-

niosła nie tylko nowoczesny rozwój, ale
i niepostrzeżenie umożliwiła koloniza-
cję zupełnie nowego rodzaju. Wytwa-
rzane daleko od granic naszego kraju
platformy to nie tylko zwyczajne firmy
dostarczające produkty na rynek, ale
nowi mediatorzy rzeczywistości. Ry-
nek 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 pły-
wają, tak my przez długi czas nie za-
uważyliśmy ogromnej władzy, jaką mają
nad nami cyfrowi giganci. „Kod jest pra-
wem” ostrzegał proroczo Lawrence Les-
sig, prawnik, działacz otwartego dostę-
pu i twórca Creative Commons. Archi-
tektura platformy kształtuje rzeczywi-
stość 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 pro-
jektowane z myślą o zysku, a więc mak-
symalnej ekstrakcji danych i wartości
z użytkowników w trybach tej istnej fa-
bryki sieci. Algorytmiczny nadzór wy-
korzystuje ludzkie słabości i wiedzę o nas
przeciwko nam.

Suwerenność stanęła wobec tego
pod znakiem zapytania. Państwa okazu-
ją się słabe w starciu z niematerialną, glo-
balną platformą. Egzekwowanie prawa,
np. walka z mową nienawiści czy ściga-

nie masowych kampanii dezinformacyj-
nych dzieje się obok, jeśli nie wbrew plat-
formom. W swojej książce „Mindfuck”
Christopher Wylie, sygnalista afery Cam-
bridge Analytica, wprost przytacza, jak
korzystając z opieszałości brytyjskiego
sądu, Facebook wysłał wynajętą firmę,
aby wyczyściła dowody w biurze nie-
sławnej agencji – działanie przypomina-
jące raczej misję obcego wywiadu niż
przyjaznej spółki „łączącej ludzi”.

Nie ma dziś regulatora ani instytucji
demokratycznej, która weryfikuje dzia-
łalność platform i wstrzymuje je, gdy ła-
mią prawa człowieka. Platforma Gi-
tHub dla programistów, dziś w kieszeni
Microsoftu, bez zawahania wykonała roz-
kaz 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 pla-
necie, co w połączeniu z algorytmami se-
lekcjonującymi treść dla większego za-
angażowania tworzy interaktywną sy-
mulację rzeczywistości. Dla wielu ten ma-
trix zakupowo-polityczny jest bardziej niż
realny.

Bezradność narodowa
Podobnie zresztą wygląda suweren-

ność, gdy mowa o normalnych podat-
kach, bo schematy unikania, takie jak
„podwójna irlandzka kanapka” (z opcją
rozszerzenia o Holandię), są regularnie
stosowane przez wirtualnych global-
nych graczy. Przykładowo, Facebook
księguje w Polsce ok. 30 mln zł przy-
chodów, przy czym dane agencji zajmu-
jących się marketingiem online wskazu-
ją, że wydatki na platformy Facebooka
zbliżają się raczej do 500 mln zł. Stoso-
wanie cen transferowych do wyprowa-
dzenia środków do rajów podatkowych
to jedno, drugie zaś – unikanie odpo-
wiedzialności przez przerzucanie obo-
wiązków VAT-owskich na często nie-
świadomego klienta i użytkownika. Pro-
blem nie dotyczy zresztą tylko amery-
kańskich platform, bo chiński AliE-
xpress podobnie ignoruje wszystkie po-
datki, cła i kontrole jakości, zalewając Eu-
ropę produktami.

Próby uregulowania platform stały się
przedmiotem rywalizacji geopolitycz-
nej, szczególnie w sytuacji, gdy europej-
ski rynek jest w potrzasku między ame-
rykańskimi dominującymi dziś firmami
a chińskimi konkurentami. W przypad-
ku Polski były to słynne już pisma am-
basadorki USA Georgette Mosbacher
wprost szantażujące rząd czy deklaracje
wiceprezydenta USA Mike’a Pence’a,

który jak prawdziwy lider imperium
oznajmił, że Polska nie wprowadzi po-
datku cyfrowego. Suwerenność cyfrowa
nie jest więc wyimaginowanym pomy-
słem, ale polem walki między amery-
kańskim kolonizatorem a polskimi pod-
danymi. Szantaże są też kierowane do
Francji czy Czech, krajów mających am-
bicje „wstać z kolan” naprawdę, a nie tyl-
ko 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 osią-
gniemy naprawdę razem, solidarni
– w Europie.

Europejska Wiosna
Wygląda więc na to, że krajowi re-

gulatorzy w panice czekają na decyzje
unijne, z kolei w Komisji działają świet-
nie dofinansowani lobbyści cyfrowych gi-
gantów. Decyzje podatkowe zostały już
odsunięte na OECD, organizację współ-
sterowaną przez Stany Zjednoczone,
zaś spór o DSA (Kodeks Usług Cyfro-
wych) czeka na więcej niż pozorowane
ruchy. W starciu z taką armią unijni biu-
rokraci proponują kolejne whitepapery
o treści miałkiej jak nieuniknione ży-
czenia imieninowe. W tym czasie gniew
ulicy rośnie – świadomość skali proble-
mu dociera powoli do każdego, kto ko-
rzysta 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 po-
działów krajowych i mobilizacji całej Eu-
ropy? Byłoby ironicznym spełnieniem wi-
zji „łączenia ludzi”, gdyby właśnie opór
przed kapitalizmem platform zjedno-
czył nowego, europejskiego suwerena.
Świat podzielony na wielkie bloki go-
spodarcze nie będzie miał litości dla
mniejszych krajów, szczególnie bez zna-
czących przewag konkurencyjnych.

Pierwszym krokiem do odzyskania
suwerenności cyfrowej jest zrozumienie,
że suwerenność to podmiotowość. To
głos, możliwość wyboru, to sprzeciw ma-
jący znaczenie. Jeżeli jadąc do pracy me-
trem, skrolujesz media społecznościowe,
jeśli kupujesz i sprzedajesz stare graty on-
line, jeśli rezerwujesz apartament na
wakacje przez platformę – użytkowniku
i użytkowniczko, to w twoich rękach
musi być suwerenność cyfrowa i cyfro-
we prawa człowieka. �
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P
opularność usługi dowozu po-
traw zamawianych przez plat-
formy rośnie. Branża dostarcza-
nia potraw przez kurierów świad-

czących pracę za pośrednictwem platform
szybko się rozwija i na rynku wciąż po-
jawiają się nowi gracze, jak choćby hisz-
pański start-up Glovo, który wszedł do
Polski w połowie 2019 r. i poza dowo-
zem 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 kwadrato-
wymi, termicznymi plecakami na rowe-
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Na łasce 
platformy

Dzięki platformom
Uber Eats, Wolt i im
podobnym zamówienie
jedzenia do domu czy
biura stało się szyb-
kie, tanie, wygodne 
i możliwe również 
z restauracji bez wła-
snego dowozu. Zama-
wiający mogą więc być
zadowoleni. Niestety
często ta wygoda oraz
niska cena mają swój
koszt, i to wysoki, 
po stronie pracu-
jących za pośred-
nictwem platform 
kurierek i kurierów.

Anna Małyszko
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rach i skuterach wrośli już na stałe w kra-
jobraz wielkich miast. Szybko stali się też
symbolem gwałtownych przemian na
rynku pracy, związanych z rozwojem
technologii i wynikających z nich za-
grożeń dla świata pracy. Na przykładzie
platform internetowych pozwalających na
zamawianie jedzenia widać, jak dzięki no-
wym atypowym formom zatrudnienia
wykorzystuje się luki w prawie, niena-
dążającym za zmieniającą się rzeczywi-
stością społeczną, na niekorzyść osób
świadczących pracę, na które przerzuca
się całe ryzyko i odpowiedzialność. 

Platformy na swoich stronach za-
chęcają do podjęcia z nimi współpracy,
podkreślając elastyczność i autonomię,
które gwarantuje taka forma zarobko-
wania. Na stronie rekrutacyjnej firmy
Wolt widnieje hasło: „Dla wszystkich,
którzy cenią wolność i elastyczność”. Fir-
ma obiecuje, że osoba pracująca jako ku-
rier, czyli tzw. partner, będzie swoim wła-
snym szefem, bo sama może decydować,
kiedy i w jakim trybie będzie rozwoziła
jedzenie. Będzie też kontrolowała swo-
je zarobki, co sprowadza się do tego, że
jeśli będzie jeździła więcej i na dłuższych
trasach, to więcej zarobi, a przy tym ca-
łość napiwku idzie zawsze na jej konto.
Poza tym samodzielnie zdecyduje, jakim
pojazdem będzie dostarczała dania – do
wyboru ma rower, skuter lub samo-
chód, o ile te dwa ostatnie mają aktual-
ne ubezpieczenie, a ona posiada ważne
dokumenty uprawniające do prowadze-
nia wymienionych pojazdów. Uber Eats
dodaje jeszcze, że jeśli osoba zaintereso-
wana współpracą potrzebuje pieniędzy od
razu, to na amerykańskiej platformie wy-
płaty można odbierać co tydzień. Ponadto
jako jedną z zalet bycia dostawcą wy-
mienia również możliwość „docenienia
uroku swojego miasta”.

Mimo widocznej obecności na uli-
cach dużych miast Polski i Europy licz-
nej grupy kurierek i kurierów rozwożą-
cych jedzenie, a to tylko jeden z sekto-
rów gospodarki platformowej, skala tej
formuły zatrudnienia jest na razie nie-
wielka. Według badań przeprowadzo-
nych na wniosek Komisji Zatrudnienia
i Spraw Socjalnych Parlamentu Euro-
pejskiego i opublikowanych w 2017 r. od
1 do 5% osób dorosłych pracowało w ja-
kimś momencie życia za pośrednictwem
platform internetowych, przy czym, jak
zastrzegają autorzy badania, dane te sil-
nie się różnią w zależności od państw
członkowskich. Jak wygląda sytuacja
w Polsce, pokazują w przybliżeniu bada-
nia przeprowadzone przez Instytut Spraw
Publicznych w 2018 r. – 11,25% bada-
nych przynajmniej raz świadczyło pracę

za pośrednictwem platformy, a tylko ok.
4% respondentów korzysta z tej formy za-
trudnienia regularnie. Najczęściej są to
osoby młode, w wieku od 18 do 24 lat
(22,4%) i od 25 do 34 lat (14,3%), miesz-
kanki i mieszkańcy dużych miast, świad-
czący pracę za pośrednictwem platform
dorywczo, np. w ramach dodatkowego
zajęcia (71,4%). Choć ogólnie badani ni-
sko oceniają jakość zatrudnienia w tej for-
mie, doceniają elastyczność czasu pracy.
Relatywnie wysoko respondenci oceni-
li też możliwości rozwoju kompetencji
i kariery, potencjał uzyskiwania wyższych
zarobków, a także utrzymanie równowagi
między życiem prywatnym i pracą. Z ko-
lei bardzo nisko oceniany jest poziom za-
robków – 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 ba-
danych 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

poziom zarobków deklarowany przez re-
spondentów wynikał z niskich stawek
i z faktu, że większość z nich pracowała
za pośrednictwem platform w niewielkim
wymiarze godzin. Poza słabymi zarob-
kami badani nisko ocenili pracę platfor-
mową także w sferze dostępu do związ-
ków zawodowych i porozumień z pra-
codawcą, ochrony socjalnej oraz integracji
społecznej w miejscu pracy.

Wyniki badań ISP dobrze odzwier-
ciedlają sytuację kurierek i kurierów
dostarczających jedzenie za pośrednic-
twem platform. Platformy uzależniają ich
zarobki od takich czynników, jak staż,
liczba dostawców dostępnych w danym
momencie w aplikacji czy oceny zama-
wiających. System różnicowania stawek
wydaje się zatem mało transparentny
i stawia kurierki i kurierów w bardzo nie-
korzystnej sytuacji. Po pierwsze, choć pra-
cują za pośrednictwem jednej platformy,
są zmuszeni konkurować ze sobą, i to nie
tylko pod względem jakości oferowanych

usług, ale również walczyć o zlecenia, czy-
li w gruncie rzeczy możliwość zarobko-
wania. Po drugie, opinie konsumentów
przekazywane za pośrednictwem aplikacji
nie stanowią wymiernego kryterium
oceny jakości pracy świadczonej przez do-
stawców. 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, za-
wieszeniem konta, a nawet usunięciem
z platformy. O żadnym trybie odwo-
ławczym 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 zabezpie-
czeń socjalnych oraz brak reprezentacji
związkowej i niemożność zawierania
układów zbiorowych. Wynika to z for-
muły zatrudnienia osób świadczących
pracę w gospodarce platformowej. Ku-
rierzy to albo osoby z własną działalno-
ścią gospodarczą (formuła B2B), albo za-

trudnione na podstawie umowy-zlecenia.
Warto jeszcze dodać, że w przypadku
umów-zleceń zleceniodawcą nie są firmy
zarządzające platformami, lecz firmy ze-
wnętrzne, czyli podwykonawcy, którzy na
siebie biorą odpowiedzialność za kurie-
rów, rozliczenia z nimi i odprowadzanie
składek. Oznacza to, że na razie gospo-
darka platformowa oferuje głównie śmie-
ciowe formy zatrudnienia, które wyłą-
czają osoby świadczące usługi za ich po-
średnictwem spod ochrony Kodeksu
pracy. Nie mają one zatem prawa do cho-
robowego, płatnych urlopów wypo-
czynkowych, 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 stra-
cić możliwość zarobkowania. Jak to wy-
gląda w praktyce, ujawnił dziennikarz
„Gazety Wyborczej” Piotr Szostak, któ-
ry przez kilka miesięcy dostarczał jedze-
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nie jako dostawca i opisał swoje do-
świadczenia w artykule dla „Dużego
Formatu” – „Pracowałem na czarno
w Uber Eats”. Po zarejestrowaniu się na
stronie Uber Eats i dostarczeniu odpo-
wiednich dokumentów kurier ma zgło-
sić się na spotkanie informacyjne. Jeśli
osoba zainteresowana pracą za pośred-
nictwem platformy nie ma założonej wła-
snej działalności gospodarczej, pozosta-
je jej zatrudnić się na podstawie umowy-
zlecenia u jednego z partnerów-podwy-
konawców. Jak pokazał Szostak, umowy
zawierane między dostawcami a pod-
wykonawcami to przedziwne konstruk-
cje prawne. Obejmują one m.in. najem
pojazdu, czyli np. użyczenie przez kuriera
roweru firmie-podwykonawcy, która
wypłaca wynagrodzenie za „faktyczne
wykorzystanie pojazdu”, prowizję dla fir-
my-podwykonawcy, opłatę za możli-
wość korzystania przez dostawcę z sys-
temu rozliczeń czy minimalną wartość za-
mówień, którą musi zrealizować w każ-
dym tygodniu, by otrzymać zapłatę.
W przypadku gdy nie osiągnie umó-
wionej kwoty, mimo że przez ten czas jeź-
dził i zarabiał, nie dostanie nic. Co cie-
kawe, także przedstawiciele platform
sygnalizowali w badaniu ISP problemy
związane z kosztami (wysokość podat-
ków i składek), jakimi obciążone są oso-
by świadczące usługi za ich pośrednic-
twem jako samozatrudnione. Koszty te
powodują, że praca w opisanej wyżej for-
mule jest nieopłacalna. Wskazywali po-
nadto na komplikacje związane z za-
trudnianiem wykonawców usług na pod-
stawie umów cywilno-prawnych przy
tak dużej liczbie zleceniobiorców i do-
rywczym oraz krótkotrwałym charakte-
rze zleceń. Alternatywą dla wysokich
kosztów zatrudnienia u partnera czy sa-
mozatrudnienia, które lokują legalne
formy świadczenia usług za pośrednic-
twem platform na granicy opłacalności,
jest praca na czarno, czyli bez umowy. Po-
nadto według relacji dziennikarza GW,
także wypożyczenie plecaka termicznego
wiąże się z wysoką, szczególnie na tle za-
robków kurierów, kaucją, którą platfor-
ma ściąga z pierwszych zarobionych
przez nich pieniędzy. Uber oferuje rów-
nież możliwość zakupu plecaka. Firma
Wear Your Brand, która produkuje ple-
caki dla Ubera, chwali się na swojej stro-
nie, że tworzy akcesoria wysokiej jakości
„dla osób, które zajmują się dostarczaniem
produktów”, i zapewnia, że najważniej-
sze jest zadowolenie klienta. Dbałość o tę
ostatnią ilustruje jeden z warunków do-
stawy zakładający, że jeśli kupujący nie bę-
dzie mógł odebrać towaru w miejscu do-
stawy, może zostać obciążony kosztami

jego przechowywania do czasu ponow-
nego 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 go-
spodarki platformowej jest też kwestia
świadczenia pracy przez cudzoziemców.
Znaczna część dostawców zaangażowa-
nych za pośrednictwem platformy Uber
Eats to obcokrajowcy z wizami stu-
denckimi, głównie Hindusi. Szostak
wskazuje jednak, że aplikacja nie wymaga
przesłania ważnej wizy studenckiej czy
pracowniczej, bo wystarczy skan pierw-
szej strony paszportu. To z kolei umoż-
liwia osobom bez stosownych uprawnień
świadczenie pracy na terenie Polski.
Biorąc pod uwagę trudną sytuację takich
osób i często brak innych możliwości za-
robkowania, są one w pewnym sensie
skazane na warunki oferowane przez
platformy i ich partnerów, a w konse-
kwencji wyjątkowo narażone na wszel-
kie nadużycia. Nie znają swoich praw, nie
wiedzą, jak je egzekwować, a przede
wszystkim boją się stracić jedyne dostępne
źródło dochodów. Doniesienia dzienni-
karza potwierdziła kontrola Państwowej
Inspekcji Pracy w firmie Uber Poland
Sp. z o.o. Została ona przeprowadzona
z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatel-
skich w 2019 r. po ukazaniu się artyku-
łu 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 te-
renie Polski i nikogo nie zatrudnia, a je-
dynie stanowi usługę polegającą na do-
stawie dań zamówionych za pomocą apli-
kacji. Działalność w Polsce prowadzi na-
tomiast firma Uber Poland Sp. z o.o., któ-
ra zatrudnia ok. 20 pracowników admi-
nistracyjno-biurowych, będących oby-
watelami polskimi. Ponieważ ta i po-
dobne jej platformy nie zatrudniają ku-
rierów ani nie są zleceniodawcami, lecz
jedynie pośredniczą pomiędzy klientem,
np. sklepem czy restauracją, a konsu-
mentem zamawiającym żywność i do-
stawcą, któremu tylko użyczają sprzętu
(plecak termiczny) i technologii (aplika-
cja), nie są w żaden sposób odpowie-
dzialne za osoby świadczące usługi ku-
rierskie, nie są zobowiązane do prze-
prowadzania szkoleń z zakresu BHP ani
profilaktycznych badań lekarskich czy za-
pewnienia im ubezpieczeń. Inspektor
PIP potwierdził też, że skomplikowany
sposób rozliczeń finansowych między
podwykonawcami a osobami dostar-
czającymi jedzenie sprawia, że za wyko-
naną pracę często nie otrzymują one na-

leżnego wynagrodzenia. Z kolei ani ta,
ani poprzednie trzy kontrole przepro-
wadzone w firmie Uber Poland Sp. z o.o.
w 2017 i 2018 r. nie wykazały żadnych
nieprawidłowości związanych z legal-
nością zatrudniania obywateli polskich
czy cudzoziemców. Ujawniły za to na-
ruszenia przepisów dotyczących szkoleń
BHP oraz profilaktycznych badań le-
karskich w przypadku zatrudnionych
pracowników administracyjno-biuro-
wych.

Mimo jak dotąd niewielkiego zasię-
gu gospodarki platformowej eksperci
wskazują na jej silny potencjał rozwojo-
wy. Jak wynika z raportu ISP, praca
platformowa to jedna z najdynamiczniej
rozwijających się form atypowego za-
trudnienia w Polsce. Poza tym na pod-
stawie dostępnych danych można przy-
jąć, że już teraz pracę platformową w ja-
kimś wymiarze świadczy około 1 mln Po-
lek i Polaków, których interesy powinny
być chronione przez państwo. Oznacza
to konieczność jak najszybszego wpro-
wadzenia regulacji prawnych, tak na
poziomie unijnym, jak i krajowym, roz-
strzygających status pracowniczy świad-
czących usługi za pośrednictwem plat-
form oraz zapewniających im ochronę so-
cjalną. Jak wskazują eksperci ISP, naj-
ważniejszym problemem do rozwiązania
z prawnego punktu widzenia jest regu-
lacja trójstronnej relacji między platfor-
mą, klientem a podmiotem wykonującym
usługę. Propozycję rozwiązań prawnych
zgłaszają Niemcy, które w drugiej poło-
wie roku mają objąć prezydencję w Unii
Europejskiej. Jest zatem możliwe, że
w bliskiej przyszłości UE zacznie opra-
cowywać niezbędne uregulowania praw-
ne, które państwa członkowskie będą zo-
bowiązane implementować na poziomie
krajowym.

Jakkolwiek platformy rozszerzają
wachlarz możliwości zarobkowania, tak-
że dla osób, które z jakichś względów
mają trudności ze znalezieniem pracy, for-
muła zatrudnienia, którą oferują, do-
wodzi, że dla firm nimi zarządzających li-
czy się głównie maksymalizacja zysku
i minimalizacja odpowiedzialności. Nie-
stety opieszałość prawodawców sprzyja
ekspansji tego wielce niekorzystnego
dla świata pracy modelu relacji między
wykonawcami usług a firmami zarzą-
dzającymi platformami i jej partnerami,
co w konsekwencji prowadzi nie tylko do
dalszej prekaryzacji i uśmieciowienia
rynku pracy, ale i sprzyja rozwojowi sza-
rej strefy. Aby temu przeciwdziałać, po-
litycy i związki zawodowe muszą zadbać
o jak najszybsze wprowadzenie odpo-
wiednich zmian w prawie. �
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ak trafnie zauważa Zygmunt Bau-
man w książce „44 listy ze świata
płynnej nowoczesności”: „skom-
plikowane zadanie wypracowania

warunków zgodnego i przyjaznego
współistnienia różnych form życia (któ-
re mają różnymi pozostać) przerzucono
– podobnie jak wiele innych globalnie wy-
tworzonych problemów – na barki śro-
dowisk lokalnych (głównie miejskich),
zmieniając je, za ich zgodą lub bez niej,
w dobrowolne lub przymusowe labora-
toria, w których odkrywa się i wynajduje,
testuje i poddaje praktycznym spraw-
dzianom, a w końcu także przyswaja spo-
soby i techniki międzyludzkiego współ-
życia na zglobalizowanej planecie”. Ro-
dzi się pytanie, jak na to wyzwanie od-
powiada platforma Airbnb.

Walka o prawo do miasta
Airbnb jest obecnie – zwłaszcza w po-

pularnych miastach turystycznych – jed-

nym z ważnych aktorów w walce o pra-
wo do miasta, a może – mówiąc meta-
forycznie – zmaganiach o duszę miasta.
Po jednej stronie stoją ci, którzy uważa-
ją, że prawo to powinno służyć wszyst-
kim mieszkańcom (zwłaszcza zaś tym
mniej uprzywilejowanym), po drugiej ci,
dla których miasto powinno być przyja-
zne nade wszystko dla osób z odpo-
wiednio zasobnym portfelem.

W setną rocznicę ukazania się pierw-
szego tomu „Kapitału” Karola Marksa
(1967) Henri Lefebrve napisał esej „Pra-
wo do miasta”. W książce „Bunt miast.
Prawo do miasta i miejska rewolucja” Da-
vid Harvey wyjaśniał: „Jak wówczas
utrzymywał, prawo to było jednocześnie
wołaniem i żądaniem. Wołanie było od-
powiedzią na ból egzystencjalny wyjała-
wiającego kryzysu życia codziennego
w mieście. Żądanie było w istocie naka-
zem spojrzenia w oczy temu kryzysowi,
by móc stworzyć alternatywne życie

miejskie. Życie mniej wyalienowane,
w większym stopniu posiadające zna-
czenie 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 zamiesz-
kują tysiące, a niekiedy miliony ludzi,
z których każdy ma swoją własną prze-
strzeń aktywności ekonomicznej, spo-
łecznej i politycznej. Łączą lub dzielą ich
religie, ideologie, języki i kultury. W ska-
li mikro każda jednostka otacza się swo-
istą bańką, przestrzenią osobistą, która
umożliwia interakcje z innymi jednost-
kami. Innymi słowy, bez rozgraniczeń for-
malnych przestrzeń staje się zorganizo-
wana, ustrukturyzowana, tworząc ob-
szary rdzenia, sfery wpływów, pograni-
cza, strefy buforowe, ziemie niczyje, oj-

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

ELASTYCZNOŚĆ NA GRANICY PRAWA



ELASTYCZNOŚĆ NA GRANICY PRAWA

czyzny kulturowe, regiony, sąsiedztwa
i getta. Już na początku lat 70. ubiegłe-
go stulecia Soja zauważył niepokojące
trendy, które dotykały amerykańskie
miasta – wyższe klasy społeczne, (zwykle
pracownicy umysłowi) korzystały z miej-
skich zasobów, nie przyczyniając się
w adekwatnym stopniu do ich odna-
wiania i podtrzymywania produkcji i re-
produkcji tkanki społecznej.

Miasta stają się miejscami, w których
coraz ważniejszą rolę zaczynają odgry-
wać turyści, co odbywa się kosztem
mieszkańców. Przy tym idzie tu nie tyl-
ko 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 przy-
wiązanie do lokalnej przestrzeni, w któ-
rej żyje się na dobre i na złe. Następuje
daleko idące rozluźnienie (looseness)
więzów z miejscem fizycznym, geogra-
ficznym i społecznym. Współczesne ży-
cie, także (a może nade wszystko) w ob-
szarze zawodowym, przestało mieć wy-
miar trwałości. Staje się jedynie ciągiem
następujących po sobie epizodów, wszyst-
kie normy są powoływane ad hoc i są
tymczasowe, ograniczone do danego
miejsca. Taki brak przywiązania, zazna-
cza Bauman, bycie w danym miejscu, ale
bez przynależenia do niego (being in but
not of the place) powoduje, że turysty-
ka staje się doskonałą przenośnią współ-
czesnego życia.

Przypadek Barcelony
Mieszkańcy Barcelony zalew tury-

stów – znacznie przyśpieszony przez
Airbnb – coraz częściej uznają nie za bło-
gosławieństwo i wspieranie lokalnego

rynku pracy, lecz za zarazę, uniemożli-
wiającą znośne życie w mieście.

Doskonałym tego przykładem jest
Park Güella, znany na świecie dzięki fon-
tannie w kształcie jaszczurki. Już kilka lat
temu liczba turystów odwiedzających ten
park sięgnęła astronomicznych 9 mln, co
w gruncie rzeczy przekreśliło jego funk-
cję parku miejskiego – teraz to miejsce
odwiedzane przez turystów. Miasto
w 2013 r. wprowadziło opłaty za korzy-
stanie z części parku i ograniczyło liczbę
sprzedawanych po 10 euro biletów do 800
na godzinę. W rok po wprowadzeniu re-
strykcji liczba odwiedzających park zmniej-
szyła się do 2,3 mln. Nie wszystkim
spodobało się zaproponowane rozwiąza-
nie, 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 rze-
czy, czytamy na łamach „New Yorkera”,
decyzje hiszpańskich władz krajowych
i regionalnych władz katalońskich.
Zwłaszcza po krachu roku 2008 Barce-
lonę przedstawiano jako idealną desty-
nację turystyczną, na co składały się do-
bra pogoda, piękne plaże, ciekawe życie
nocne, rozliczne muzea i zabytki.

Obecnie aż półtora miliona turystów
corocznie odwiedzających Barcelonę za-
trzymuje 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 naj-
mie. W Dzielnicy Gotyckiej liczba stałych
mieszkańców w ciągu kilkunastu lat spa-
dła aż o 45%.

Właściciele i agencje wykorzystują luki
w prawodawstwie, umożliwiające oka-
zjonalny wynajem wolnych pokojów. Po-
jedyncze mieszkania dzieli się na zamykane
pokoje, które są wynajmowane osobno
– tworzy się de facto hostele bez obsługi.

Władze miejskie Barcelony posta-
nowiły coś uczynić z najmem, który
– w świetle prawa – jest głównie bez li-
cencji, a zatem bezprawny. W 2016 r. na-
łożyły na Airbnb karę w wysokości
600 tys. euro za reklamowanie nierucho-
mości, w których oficjalnie nie prowadzi
się najmu. Rzecznik platformy podkreślił,
że współpracuje ona w władzami muni-
cypalnymi, niemniej jednak prawo po-
winno dokonywać rozróżnienia między
zwykłymi ludźmi okazjonalnie najmują-
cymi nieruchomość a tymi, którzy z tego
się utrzymują. Airbnb zauważyło, że dzię-
ki platformie miejscowe rodziny mogą za-
rabiać, pomimo iż w rzeczywistości duża
część najmowanych nieruchomości nale-
ży do niewielkiej grupy właścicieli.

Zakończenie
Podsumowując, można przywołać

konstatację Gaby Hinsliff, która na ła-
mach „Guardiana” stwierdziła, że Airbnb
wydrąża miasta, przyczynia się – mówiąc
metaforycznie – do zjadania miasta przez
nie samo. Ofiarami ubocznymi modelu
biznesowego Airbnb padają osoby nie-
zamożne, zwłaszcza młode, które nie są
w stanie nadążać za cenami wynajmu nie-
ruchomości, windowanymi przez krót-
kookresowy najem. Powiększa to miejską
przepaść między zwycięzcami i przegra-
nymi globalnego kapitalizmu. �
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Od lat trwa spór taksówkarzy
z kierowcami Ubera. Jakie są wa-
sze główne zarzuty do Ubera?
Czym różni się praca taksówkarzy
od pracy osób pracujących z Ube-
rem Czym różni się działalność fir-
my Uber od firm taksówkarskich?

Firma Uber oferuje nielegalne usłu-
gi transportowe. Żeby wozić ludzi za-
robkowo, należy spełnić wymagania wy-
nikające z Ustawy o transporcie drogo-
wym. Są to m.in.: odpowiednia licencja
wydawana przedsiębiorcy, badania le-
karskie, badania psychotechniczne, nie-
karalność, odpowiednio wyposażony
i oznakowany samochód.

Kierowcy jeżdżący dla Ubera nie
spełniają tych wymagań. Uber doskona-
le o tym wie, bo nawet tego nie spraw-
dza. Dlatego, że nie ma w tych samo-
chodach kas fiskalnych, podatek nie jest
odprowadzany . Kierowcy pracują bez
umów lub na fikcyjnych umowach na za-
niżonych 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. Dla-
tego papierosy czy alkohol zza wschod-
niej granicy są tańsze.

W ubiegłym roku rząd przyjął
nowe rozwiązania dotyczące trans-
portu drogowego. Jak je oceniacie?
Czy to były dobre zmiany? Na
czym one polegały? Czy one już we-
szły w życie?

Pytanie to jest bardzo złożone i nie
da się na nie w prosty sposób odpowie-
dzieć. 

Większość zmian idzie w dobrą stro-
nę. Wreszcie pośrednicy, czyli m.in.
Uber, będą ponosili odpowiedzialność za
to, że organizują nielegalne usługi trans-
portowe. To plus. Weszły także nowe
kary dla kierowców nielegalnie wożących

ludzi. To także plus. Natomiast są też złe
strony. Zlikwidowano egzamin z topo-
grafii miasta. Jesteśmy pierwszym krajem
w UE, w którym taksówkarz nie musi
znać miasta, po którym wozi ludzi.
Mogę jechać w kółko, bo tak mi poka-
zuje nawigacja. Czyli z Bemowa na lot-
nisko pojadę obwodnicą. Bo będzie 5 mi-
nut szybciej, niż przez miasto. 5 minut
szybciej i 30 zł drożej. Czy to korzystna
zmiana? Moim zdaniem nie. Ale polity-
cy wiedzą lepiej. W końcu maszyny nas
zastąpią. Politycy jednak nie biorą pod
uwagę, że główna część opłaty za tak-
sówkę 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. Ko-
lejnym 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 nali-
czania opłaty według opłaty początko-
wej, 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 poje-
dziemy na licznik, tylko według kapry-
su kierowcy. Będzie chciał wziąć 100 zł
za 2 kilometry, to weźmie. Czy to jest do-
bre dla kogokolwiek? Poza tym kie-
rowcą, oczywiście. Nie jest. Ani dla pa-
sażerów, ani dla taksówkarzy. Znowu bę-
dziemy nazywani złodziejami. A będzie
to legalne.

Dlaczego pana zdaniem pol-
skie państwo przez wiele lat do-
puszczało działalność przewoźni-
ków 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 poli-
tyków. Na pewno Uber to bardzo nie-
przyjemny przeciwnik, a polscy politycy
nie chcą zadzierać ze Stanami Zjedno-
czonymi. 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 obowiązu-
jącymi w Polsce i rozlicza się zgod-
nie z polskim prawem. Sam pan
mówił w kilku wywiadach, że to nie
Uber działa nielegalnie, tylko kie-
rowcy działający w jego ramach.
O co tutaj chodzi?

Do 31 grudnia 2019 r. nie było
przepisów regulujących działalność po-
średników. W związku z tym nie było
przepisów regulujących działalność Ube-
ra. Więc nie można powiedzieć, że Uber
łamał prawo, bo tego prawa nie było. Na-
tomiast kierowcy Ubera i partnerzy Ube-
ra łamali polskie przepisy, a Uber zor-
ganizował system, który im to ułatwiał.
Usługi oferowane za pośrednictwem
aplikacji Ubera to usługi stricte taksów-
karskie. Aby je wykonywać, trzeba po-
siadać licencję TAXI, badania itp. Mó-
wiłem o tym na początku. Ponadto w sa-
mochodzie musi być taksometr i kasa fi-
skalna. Tego nie było i nadal nie ma. Kie-
rowcy 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 zezna-
nia świadków. Współpracujemy z Proku-
raturą Krajową oraz Mazowieckim Urzę-
dem Celno-Skarbowym w postępowa-
niach przeciwko partnerom Ubera.
Mamy chociażby umowy-zlecenia pod-
pisywane przez jednego z większych

Uber oferuje nielegalne 
usługi transportowe
Z Jarosławem Iglikowskim, przewodniczącym
Związku Zawodowego Taksówkarzy „Warszawski
Taksówkarz”, rozmawia Piotr Szumlewicz
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partnerów Ubera, na których nie ma żad-
nej kwoty. Kierowcy nie wystawiają do
nich rachunków. Natomiast pieniądze do-
stają za to, że „wynajmują” swój samo-
chód partnerowi i sami nim jeżdżą dla
Ubera. W ten sposób partner nie płaci po-
datków ani ZUS-u od zarobków swoje-
go pracownika. Pieniądze przelewa na
konto pracownika lub daje mu je do ręki.
Wszystko bez podatku.

Część pasażerów preferuje jaz-
dę Uberem i krytycznie ocenia ja-
kość 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 tak-
sówek. 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 ta-
kiego, to żadne argumenty do tych ludzi
nie dotrą. Nie mają instynktu samoza-
chowawczego.

Od lat sporo słychać o różnych
nielegalnych formach przewozu
osób. Kim są nielegalni przewoź-
nicy 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, Ni-
ght Drivers. To firmy oferujące dokład-
nie takie same usługi jak taksówki, tylko
samochodami prywatnymi. Bez ozna-
czeń, 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 lu-
dzie 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 warunko-
wym. Karany za rozboje. To tym różni się
taksówka od przewozu osób. Bezpie-
czeństwem. Licencja jest nie po to, żeby
ograniczyć wejście do zawodu, tylko
żeby sprawdzić usługodawcę. Takso-
metr 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 kie-
rowcy wykonującego transport niele-
galnie, 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 war-
szawskich taksówkarzy? W ostat-
nich miesiącach wiele korporacji
podniosło ceny przewozów za ki-
lometr. Czy dzięki temu wzrosły
wam wynagrodzenia?

Taksówkarz jeżdżący w Warszawie
40 godzin tygodniowo zarabia na kosz-
ty stałe. To ZUS, amortyzacja samocho-
du oraz opłaty korporacyjne. Żeby za-
robić cokolwiek na czysto, musimy jeź-
dzić dużo więcej. Ceny zostały podnie-
sione w korporacjach obsługujących
głównie klientów biznesowych. Więc
koleżanki i koledzy muszą rabatować te
przejazdy do cen wynikających z podpi-
sanych umów. Dlatego trudno mówić
o wzroście ich zarobków. Ja ceny nie pod-
niosłem. Więc nie jestem w stanie od-
powiedzieć precyzyjniej na to pytanie.

Jaka jest podstawowa forma za-
trudnienia warszawskich taksów-
karzy? Czy wszyscy mają samoza-

trudnienie, czy jest pula pracow-
ników etatowych albo pracujących
w ramach jeszcze innego rodzaju
umowy?

Wśród taksówkarzy dominuje własna
działalność gospodarcza. Jednak rośnie
liczba taksówkarzy zatrudnionych w fir-
mach transportowych.

A jaki jest wasz przeciętny ty-
godniowy czas pracy? Czy macie
ustalone jakieś limity?

Każdy pracuje według własnych
możliwości lub potrzeb. Jak mówiłem
wcześniej, 40 godzin wystarcza na zaro-
bienie 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 okre-
ślonej firmie taksówkarskiej, usta-
loną pensję z ewentualnymi do-
datkami i prawo do urlopu?

Nie umiem powiedzieć, czy to roz-
wiązanie 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 wol-
ność, którą daje mi własna działalność.
Ma ona swoje minusy, ale dla mnie plu-
sy przeważają. Szczególnie przy małym
dziecku jest to istotne. A ja mam pięcio-
latkę w domu.

Jak na branżę taksówkarską
wpłynęła epidemia koronawiru-
sa? Jak duże są Wasze straty? Czy
dostaniecie jakąś pomoc z tarcz an-
tykryzysowych?

Jeśli chodzi o kryzys, to nasza bran-
ża 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 sko-
rzystać, bo nie opłacała dobrowolnej
składki na ubezpieczenie chorobowe.
A mamy do czynienia z działaniem rzą-
du, a nie zdarzeniem losowym. O mi-
tycznej pożyczce nie wspomnę, bo wszy-
scy 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. �
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R
uchy na rzecz sprawiedliwości
podatkowej rosną w siłę. Rzecz
jasna, daleko im do potęgi
czerpiących korzyści z nie-

sprawiedliwego opodatkowania – czyli
najbogatszych (zwykle mężczyzn), którzy
majątek zdobyli legalnie, lub kryminali-
stów, włącznie z baronami narkotyko-
wymi – 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 przeciw-
stawić wiedzę ekspercką, mają pomysły
konkretnych rozwiązań prawnych i fi-
nansowych, a wszystko to podszyte zwy-
kłą ludzką przyzwoitością.

Sprawiedliwość podatkowa
Generalnie ruchy na rzecz sprawie-

dliwości podatkowej są postrzegane
– zwłaszcza w oczach ich wrogów – jako
nawołujące do zwiększenia opodatko-
wania. To nieprawda. Sprawiedliwe po-
datki, nieomalże z definicji, to podatki
progresywne. Co ciekawe, niekiedy te ru-
chy zwalczają podatki, jeśli są regresyw-
ne i nakładają ciężkie brzemię na klasy lu-
dowe. Jak wyjaśnia to witryna organizacji
Action Aid: „Progresywne opodatko-
wanie oznacza wyższe stawki podatko-
we dla tych, którzy posiadają więcej bo-
gactwa”.

Podatki mogą być bardziej progre-
sywne, 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 sta-
wek podatkowych dla najbogatszych i ni-
skich stawek podatków konsumpcyj-
nych.

Kraje Trzeciego Świata szczególnie
potrzebują powiększenia wpływów z po-
datków, aby móc zapewnić kluczowe
usługi publiczne. Niemniej jednak pole-
gają one głównie na podatkach od kon-
sumpcji, które są najdotkliwsze dla ko-
biet i osób uboższych. Legalne i nielegalne
unikanie podatków korporacyjnych na
masową skalę powoduje, że brzemię
podatków jest przenoszone z najbar-
dziej zamożnych na najuboższe grupy lud-

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
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ności. Niedostateczne wpływy unie-
możliwiają zapewnienie opieki zdro-
wotnej, edukacji czy dostępu do czystej
wody – wszystko to ma wymiar gende-
rowy, uderzając nieproporcjonalnie w ko-
biety i ich potomstwo. Sprawiedliwe po-
datki powinny zmniejszać nierówności
społeczno-ekonomiczne.

Ciekawy jest przykład założonej
w 2014 r. przez kilka organizacji spo-
łecznej grupy Tax Justice Alliance Ugan-
da. Sojusz patrzył na ręce władzy, zwłasz-
cza wtedy, gdy postanowiła powiększyć
wpływy z podatków kosztem najbied-
niejszych. 30 maja 2018 r. parlament
ugandyjski przegłosował kontrowersyj-
ne ustawodawstwo. Kością niezgody
były zwłaszcza dwa nowe podatki
– pierwszy od transferu pieniędzy z uży-
ciem telefonów komórkowych i drugi
opodatkowujący korzystanie z social
mediów.

Pierwszy podatek, na pozór niezbyt
dotkliwy – w wysokości 1 proc. warto-
ści wszelkich transakcji pieniężnych z uży-
ciem telefonów (złożenie depozytów,
otrzymanie środków, płatność lub wy-
cofanie pieniędzy) – uzupełniał istnieją-
cy już 10-procentowy podatek od trans-
ferów pieniężnych. Podatek ten uderzył
w mieszkańców wsi, często ubogich,
niemających dostępu do tradycyjnych
usług bankowych i bardziej zależnych od
swych smartfonów. Płaska stawka po-
datku od social mediów, jakkolwiek rzę-
du zaledwie pięciu centów dziennie od
użytkowania Facebooka, Instagrama i in-
nych mediów społecznościowych,
w praktyce ograniczyłaby do nich dostęp
najuboższym. To nie jest kwestia banal-
na – social media są narzędziem party-
cypacji politycznej, a także zarabiania
przez wielu młodych bezrobotnych, pro-
wadzących nieformalne biznesy online.

Tax Justice Alliance Uganda zwróci-
ła uwagę, że władze ugandyjskie, które
głęboko sięgają do kieszeni najuboż-
szych, są nader hojne dla potężnych
korporacji, oferując im ulgi podatkowe,
aby przyciągnąć bezpośrednie inwestycje
zagraniczne.

Indeks tajności finansowej
Poza sporem pozostaje, że Tax Justi-

ce Network, globalny think tank, robi
więcej niż pożyteczną pracę analityczną
i ekspercką. Jego znakiem rozpoznaw-
czym są publikowane co dwa lata raporty
o tajności finansowej – sięgnijmy po naj-
nowszy: Financial Secrecy Index 2020.

Generalnie rzecz biorąc, podejmo-
wane od kilku lat reformy na rzecz
przejrzystości finansowej przynoszą
pierwsze skutki – czołowa niechlubna

dziesiątka indeksu zmniejszyła swój
udział w globalnej finansowej tajności
o 7%. Oto owa grupa (od miejsca pierw-
szego do dziesiątego): Kajmany, Stany
Zjednoczone, Szwajcaria, Hongkong,
Singapur, Luksemburg, Japonia, Holan-
dia, Brytyjskie Wyspy Dziewicze i Zjed-
noczone Emiraty Arabskie. Co ciekawe,
po raz pierwszy od 2011 r. Szwajcaria nie
znalazła się na szczycie listy. Jak czytamy
w omówieniu raportu: „Anglo-Amery-
kańska oś tajności obecnie konstytuuje
zdecydowanie największe globalne za-
grożenie korupcją i nadużyciami podat-
kowymi”.

Financial Secrecy Index układa ran-
king każdego kraju w zależności od tego,
w jakim stopniu w danym państwie sys-
temy prawny i finansowy umożliwiają
bogatym jednostkom i przestępcom
ukrywać i prać pieniądze wyekstraho-
wane na całym świecie. Każdemu kra-
jowi przypisuje się liczbową wartość roz-
piętą na skali między 0 (pełna przej-
rzystość) a 100 (pełna tajność). Gwoli
ścisłości, wyższe miejsce w rankingu nie-
koniecznie oznacza, że dana jurysdyk-
cja jest bardziej tajna, lecz raczej, że od-
grywa większą globalną rolę w umożli-
wianiu tajnej bankowości, anonimo-
wego posiadania firm-wydmuszek, ano-
nimowej własności nieruchomości i in-
nych form tajności finansowej, co umoż-
liwia z kolei pranie pieniędzy, unikanie
podatków i koncentrację nieopodat-
kowanego bogactwa. Z tego względu
bardzo tajna jurysdykcja, która w zasa-
dzie nie oferuje usług finansowych oso-
bom niebędącym rezydentami, jak Sa-
moa (nr 86 na liście), znajduje się poniżej
umiarkowanie tajnej jurysdykcji, która
jest głównym graczem na świecie, jak Ja-
ponia (nr 7).

Kajmany zawdzięczają swoją pierw-
szą pozycję temu, że zwiększyły usługi fi-
nansowe 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 hedgingo-
wych, otoczonym sekretnością.

Zakończenie
Ruch na rzecz sprawiedliwego opo-

datkowania w skali świata ma potężne-
go przeciwnika – kapitalizm już od swe-
go początku starał się przerzucić brzemię
podatków na najbardziej bezbronne
segmenty poszczególnych społeczeństw.
Można by sobie życzyć, aby w Polsce,
kraju wysokich podatków konsumpcyj-
nych (patrz stawka VAT) i niskich po-
datków od bogactwa, lepiej się on za-
korzenił. �
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Niedostateczne 
wpływy uniemożliwiają
zapewnienie opieki
zdrowotnej, edukacji
czy dostępu do 
czystej wody.
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B
artow J. Elmore w doskonałej
książce „Obywatel Coke. Kapi-
talizm według Coca-Coli” do-
konuje wiwisekcji modelu biz-

nesowego korporacji, która ma siedzibę
w Atlancie, w stanie Georgia. Firma ta nie
mogłaby sobie poradzić bez – czasem bez-
pośrednich, zwykle jednak pośrednich
– subsydiów ze strony rządu federalne-
go, wspierającego choćby dotacjami ho-
dowlę kukurydzy, wykorzystywanej przez
Coca-Colę do produkcji substancji sło-
dzących. Korporacja ta nigdy nie rozwi-
nęłaby 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 udo-
wadniała swój talent do podłączania się
pod systemy technologiczne, które inni
zbudowali, sfinansowali i utrzymywali.
Zachowała też skromną strukturę orga-
nizacyjną w porównaniu z równie ren-
townymi korporacjami międzynarodo-
wymi, nie biorąc na siebie kosztów i ry-
zyka, związanych z wydobyciem surow-
ców naturalnych i produkcją składników.
Była mistrzem outsourcingu, zanim jesz-
cze ten termin się rozpowszechnił. Klu-
czem do sukcesu było partnerstwo,

a Coca-Cola okazała się specjalistą od za-
wierania przyjaźni”.

Niech inni zrobią to 
za ciebie 

Elmore podkreśla w rozmowie z ma-
gazynem „Salon”, iż generalnie system
czy też strategia Coca-Coli opiera się na
robieniu pieniędzy dzięki wykonywanej
przez innych pracy. Gigant z Atlanty za-
rabia, działając jako pośrednik między
niezależnymi producentami i niezależ-
nymi dystrybutorami, kierując stru-
mień przepływu dóbr wytwarzanych
przez owych producentów i następnie
dystrybuowanych przez niezależnych
dystrybutorów. Najciekawsze jest, że
bardzo często i producenci, i dystrybu-
torzy mają niewielkie stopy zysku, ca-
łą śmietankę spija zaś pośrednicząca
Coca-Cola.

Coca-Cola nie posiada własnych
plantacji cukrowych na Karaibach, fabryk
produkujących kofeinę na Południo-
wym Wschodzie Stanów Zjednoczonych
ani wytwórni zawierającego dużo fruk-
tozy syropu kukurydzianego na Środ-
kowym Zachodzie. Na drugim końcu
łańcucha produkcji sytuacji jest analo-
giczna. Coca-Cola nie posiadała przez
większość swych dziejów własnych bu-
telkowni ani sklepów, które dystrybuują
jej produkty: zależała od niezależnych biz-
nesmenów, którzy kupują maszyny, pa-
kują towar i dostarczają wodę, stanowiącą

80 proc. sprzedawanych produktów.
Coca-Cola to wielki biznes, lecz wdra-
żający w zasadzie od początku istnienia
funkcjonowanie w modelu odchudzonym
(lean operation), zakorzeniając się w in-
frastrukturze zbudowanej przez innych.

Coca-Cola nie ustaje w wysiłkach,
aby dokonywać outsourcingu kolejnych
sfer swej aktywności. Co ciekawe, doty-
czy to nawet badań rozwojowych. Gigant
z Atlanty postanowił kilka lat temu out-
sourcować próby znalezienia naturalne-
go słodzika, który byłby niskokalorycz-
ny 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 je-
dyną nagrodą jest milion dolarów. Pierw-
sza kampania to „wyzwanie słodkiej
opowieści”: konsumenci na całym świe-
cie mogli podzielić się spisanymi aneg-
dotami lub materiałami wideo o swych
ulubionych metodach naturalnego sło-
dzenia żywności i napojów w ich kultu-
rach, społecznościach lub rodzinach.
Druga kampania skierowana była do
uczonych, którzy mieli znaleźć zdrowszą
– a równie smaczną – alternatywę dla
cukru.
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Coca-Cola: 
niedościgły ideał 
outsourcingu
Często mówi się o outsourcingu jako strategii wy-
myślonej i wdrażanej w neoliberalnym kapitali-
zmie. Przykład największego producenta napojów
bezalkoholowych na świecie falsyfikuje ten pogląd.

Sławomir Czapnik
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Ekologiczne 
koszty funkcjonowania

Dla absolwenta studiów MBA model
Coca-Coli będzie świetnym przykładem,
jak sprytnie zarobić duże pieniądze. Po-
jawiają się jednak pytania o ukryte, w tym
ekologiczne, koszty takiego systemu
funkcjonowania na rynku.

Rzecz jasna, ta korporacja nie jest od-
osobniona w swym eksploatatorskim
podejściu do zasobów przyrodniczych.
Doskonałym tego przykładem jest decyzja
z lat 50. ubiegłego stulecia, kiedy Coca-
Cola oraz PepsiCo i Anheuser-Busch
postanowiły odejść od zwrotnych bute-
lek szklanych, które producenci sami czy-
ścili i ponownie napełniali, przecho-
dząc na system jednorazowych metalo-
wych i plastikowych opakowań (uży-
wanych po dziś dzień), co było prze-
myślnym sposobem cięcia kosztów
i przerzucenia brzemienia odpowie-
dzialności na konsumentów za zużyte bu-
telki i puszki. To kolejny przykład pry-
watyzacji zysków i przekierowania kosz-
tów na odbiorców (i, dodajmy, środo-
wisko). Konsumenci muszą radzić sobie
z górą śmieci, segregować je, zaś na pań-
stwie spoczywa obowiązek łożenia na
kosztowne programy recyklingu.

Elmore zwraca uwagę na kluczową
– zwłaszcza w obecnym stuleciu – spra-
wę, a mianowicie kwestię wody. System
dystrybucji Coca-Coli jest bardzo zde-
centralizowany (co wiąże się z siecią out-
sourcingu i franczyz), co powoduje ko-
nieczność zakorzenienia się nieomal
wszędzie na świecie. Wydobywanie
ogromnej ilości wody w wielu miej-
scach stanowi problem – przykładem tego
mogą być pozbawione dostępu do ade-
kwatnych źródeł wodnych Indie. W ob-
liczu wyczerpywania się zasobów wody
pitnej na kolejnych obszarach świata,
można się zastanowić nad adekwatnością
takiego modelu działania w ogóle. Wąt-
pliwe, czy butelkowanie wody, która jest
bardzo cennym – wręcz krytycznym – za-
sobem w wielu miejscach, jest społecznie
i ekologicznie racjonalne.

Coca-Cola nie jest tylko producentem
coca-coli i jej różnych odmian, jest rów-
nież globalnym potentatem na rynku
wody butelkowanej. Ten skrajnie nie-
ekologiczny sposób nawadniania orga-
nizmu 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 pla-
neta może nie móc sobie poradzić z pre-
sją człowieka, a dokładniej konsump-
cyjnego kapitalizmu. To, co zostało
ukształtowane w trakcie tzw. amery-
kańskiej epoki pozłacanej, musi zmierzyć
się z rzeczywistością ekologiczną czasów
współczesnych.

Zakończenie
Powyższe rozważania jednoznacz-

nie 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 eks-
ternalizację kosztów – prawdziwie gorz-
ką cenę za lepki i słodkawy napój z ko-
feiną płacą lokalne społeczności w Afry-
ce czy Indiach, a także przyroda, której
nieodnawialne zasoby są bezwzględnie
wykorzystywane. 

�
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W
2008 r. jedną z wielu ofiar
kryzysu finansowego stała
się fabryka samochodów
General Motors w Day-

ton. Świadkami jej końca były kamery
prowadzone przez dwójkę dokumenta-
listów Stevena Bognara i Julie Reichert.
Nie przyglądali się oni całemu proceso-
wi tylko z zewnątrz zakładu, przepro-
wadzając wywiady i badając nastroje
społeczności, ale też wyposażyli niektó-
rych z pracowników w małe, poręczne
kamery, które pozwoliły im uwiecznić
moment schodzenia z taśm produkcyj-
nych ostatnich samochodów. Jednak nie
był to koniec historii fabryki z Ohio. Kil-
ka lat później została ona wykupiona
przez chińską firmę Fuyao, specjalizują-
cą się w produkcji szkła samochodowe-
go. Choć wydaje się, że jest to szczęśli-
we zrządzenie losu, które pozwoli tchnąć
nowe życie w postindustrialną społecz-
ność, para dokumentalistów przekonu-
je 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 mi-
liarder. Zgodnie z koncepcją prezesa
Cao – tak tytułowany jest on przez
swych pracowników – plan zakładał za-
trudnienie do 2 tys. pracowników ame-
rykańskiego pochodzenia, wspartych
kilkusetosobową grupą pochodzącą
z Chin. Wsparcie to miało na celu, prócz
prostego przekwalifikowania amery-
kańskich robotników, wprowadzenie ich
w rygorystyczny rytm i styl produkcji sto-
sowany w Chinach. Przy okazji miało to,
zdaniem prezesa Cao oraz towarzyszą-
cych mu menedżerów, stanowić nowy
krok w relacjach chińsko-amerykań-

skich, dla których czymś nowym były in-
westycje pochodzące z Państwa Środka.
Przykładem dla tego nowego rozdziału
miała być nowa fabryka firmy Fuyao,
jak i panujący w niej nowy model pro-
dukcji.

Aby stało się to możliwe, firma za-
inwestowała wiele czasu i pieniędzy
w przygotowanie chińskich pracowni-
ków. Kamera pary dokumentalistów
uważnie przygląda się szkoleniom, któ-
re miały ułatwić pracownikom z obu kon-
tynentów porozumienie i oswojenie no-
wej 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 chęt-
nie umilają sobie pracę rozmową, nie wa-
hają się skarżyć na warunki pracy czy za-
chowanie swych przełożonych. Choć
hipotetycznie wydaje się, że takie zde-
rzenie dwóch kultur pracy może się nie
udać, dokument temu przeczy, ukazując
nam rzeczywistość, w której dochodzi do
owocnej współpracy, zamieniającej się na-
wet w relacje przyjacielskie pomiędzy
przedstawicielami tak odległych od sie-
bie społeczności robotniczych. 

Jednak po pewnym czasie pojawia-
ją się coraz większe problemy. Swoboda
amerykańskich pracowników, ich silne
poczucie podmiotowości w miejscu pra-
cy 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 ma-
szynie. Aby móc jak najpełniej wyko-
rzystywać jego zdolności produkcyjne,
jest on specjalnie musztrowany i wy-
chowywany w miejscu pracy. W kraju,
w którym dla wielu ten typ pracy jest je-
dyną możliwością, tak surowe rozwią-
zania nie spotykają się z oporem.

By zmienić tę sytuację i zażegnać
przyszłe napięcia, na horyzoncie poja-
wiają się dobrze znane w Ohio związki
zawodowe, zaś władze firmy postana-
wiają wysłać grupkę amerykańskich me-
nedżerów na wycieczkę do Chin. Tam
uczą się oni chińskiego rygoru i mode-
lu pracy. Jednak nawet sygnowane przez
Amerykanów próby implementacji ta-
kiego sposobu produkcji nie udają się.
Jednocześnie w firmie dochodzi do co-
raz większej liczby wypadków przy pra-
cy. Pracownicy zauważają oni, że chiń-
skie standardy BHP są zdecydowanie od-
ległe od miejscowych, co jest dla nich no-
wym zjawiskiem. Powodowani coraz
większą frustracją zwracają się do jed-
nego z najsilniejszych amerykańskich
związków zawodowych, pamiętające-
go 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 wą-
tek różnorodności kulturowej, zwięk-
szającej się wraz z postępującą globalizacją
i zmieniającą się sytuacją geopolityczną,
co z kolei potęguje, o czym trzeba pa-
miętać, drastyczne konflikty. Mamy tu-
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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
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taj przecież do czynienia z czymś, co wie-
le lat temu uchodziłoby za niemożliwe:
nagle chiński model produkcji jest im-
plementowany w Stanach Zjednoczo-
nych, choć wielu sądziło, że wektor
zmian może zwrócić się tylko w jedną
stronę. Z drugiej strony w filmie obcu-
jemy z nową rzeczywistością świata pra-
cy, w której związki zawodowe nie są
czymś normalnym, są wręcz anomalią
nieprzewidzianą w miejscu pracy, nawet
tak staromodnym jak fabryka części sa-
mochodowych. 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 potrakto-
wany w filmie. Jednak głównie reżyser
przygląda się konfliktowi kulturowe-
mu, a nie jego klasowej, antagonistycz-
nej realizacji, która gdzieś w głębi go de-
terminuje. 

Film ten z pewnością wyraża lukę,
która już niebawem zostanie zapełniona
przez nową rzeczywistość świata pracy,
o której powinniśmy coraz częściej mó-
wić. Przyszłość kreuje się już dziś, na na-
szych oczach, i to od nas zależy, jak bę-
dzie ona wyglądać. Czy przyjmiemy
chiński model produkcji, redukując tym
samym pracowników do maszynowych
trybików, albo stworzymy nowy New
Deal, który pozwoli nam na bardziej hu-
manitarne zderzenie się z automatyzacją
pracy? To pytania, na które już dziś po-
winna istnieć odpowiedź. �
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Nagle chiński model produkcji jest implementowany
w Stanach Zjednoczonych, choć wielu sądziło, że
wektor zmian może zwrócić się tylko w jedną stronę.
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O uberyzacji uniwersytetu

Szkolnictwo wyższe w Polsce i na całym świecie boryka się obecnie z wie-
loma 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?

ELASTYCZNOŚĆ NA GRANICY PRAWA



Dwie sceny z życia uczelni
Profesor Iksiński właśnie skończył

wykład online, który prowadzi dla kilku
tysięcy zapisanych poprzez platformę in-
ternetową słuchaczy, i ruszył na uczelnię.
Na kampusie będzie dzisiaj prowadził
dwa seminaria, które przeszły proces wie-
loetapowej selekcji formalnej i zajęły od-
powiednio wysokie miejsca w otwartym
konkursie na zainteresowanie wśród po-
tencjalnych 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. Je-
żeli w tym sezonie uzbiera wystarczają-
co dużo punktów, uda mu się przejść
z rankingu dydaktycznego do rankingu
badawczego i aplikować o środki na pro-
wadzenie badań, które w jego subdy-
scyplinie otrzymuje rocznie tylko kilka
osób. 

Janek Kowalski również brał udział
w wykładzie profesora Iksińskiego.
W tym momencie jego progres z przed-
miotu system wyliczył na 76% i już nie-
długo będzie mógł otworzyć test zali-
czeniowy. Janka nie było stać na to, żeby
zapisać się na tradycyjne studia, bo to po-
chłonęłyby jego czas, zarobki lub jedno
i drugie, postawił więc na jedną z uczel-
nianych platform edukacyjnych. Dzięki
rozłożeniu w czasie, doraźnym i bezwy-
siłkowym płatnościom oraz automatyzacji
dostępu do treści, zaliczeń oraz genero-
wania informacji zwrotnych, Janek może
spokojnie się dokształcać w wygodnych
dla niego warunkach. Wykładowi pro-
fesora 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 wy-
obraźni. Ale proces uberyzacji kolej-
nych obszarów usług społecznych nie za-
trzyma swojej ekspansji wyłącznie ze
względu na wielowiekową tradycję lub
dumnie brzmiącą misję. Szkolnictwo
wyższe w Polsce targane reformą Gowi-
na może wydawać się wciąż niezwykle
dalekie od choćby częściowego zubery-
zowania, ale należy pamiętać przynajm-
niej o dwóch kwestiach. W ciągu ostat-
nich 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 rozli-
czalność (accountability) w szkolnictwie
wyższym. Z jednej strony w społeczeń-
stwach opartych na wiedzy badania na-
ukowe stały się niezbędnym czynnikiem
wzrostu oraz innowacji, z drugiej zaś ob-
serwujemy postępujące utowarowienie
edukacji i badań, a także dominację uty-
litarystycznego czy wręcz inwestycyjne-
go podejścia do kształcenia i wykształ-
cenia. Zarówno edukacja studentów,
jak i prowadzenie badań naukowych co-
raz wyraźniej podporządkowywane są
myśleniu w kategorii ROI (rate of inte-
rest) – czy to w kontekście rynku pracy,
komercjalizacji wyników, czy innowa-
cyjności gospodarki. To zaś sprawia, że
na obszar ten coraz łatwiej wprowadza
się rozwiązania technologiczne i bizne-
sowe, znane do tej pory chociażby z trans-
portu 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 ka-
nałów w ramach serwisu YouTube. 

Houston, mamy problem?
Mamy więc do czynienia z po-

wszechnie postępującą komodyfikacją
i komercjalizacją aktywności uniwersy-
tetu – zarówno od strony badań, dy-
daktyki, pracowników, jak i studentów.
Staje się czymś absolutnie naturalnym
mówienie o „modelu biznesowym” uczel-
ni, o rentowności badań i dydaktyki. Wie-
my, z czym wiąże się proces uberyzacji
i jakie są jego typowe negatywne konse-
kwencje – postępująca prekaryzacja osób
dostarczających usługi, zdjęcie odpo-
wiedzialności z podmiotu dostarczającego
technologię, omijanie regulacji obowią-
zujących 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 uberyza-

cji szkolnictwa wyższego można do-
strzec w polityce uczelni wyższych, po-
legającej na dostosowywaniu oferty kie-
runków 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 uczel-
nia musiała skonfrontować się z tym, że

jej misja rozmija się z oczekiwaniami stu-
dentów, i jak w tej sytuacji uznano, że na-
leży 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 więk-
sza obecność tak zwanych kierunków
praktycznych i przedmiotów mających
wyraźnie na celu przekazanie konkret-
nych umiejętności przydatnych na ryn-
ku pracy nie jest żadnym przypadkiem.
To wyraźne przejście od podejścia, w któ-
rym uniwersytet oferuje pewną ścieżkę
edukacyjną, opierając się na swojej wizji
kształcenia i badania, do podejścia ty-
powego dla on-demand economy, w któ-
rym usługi i produkty muszą być „skro-
jone” pod oczekiwania klientów. Dość
ironicznie coraz większa część prac i no-
wych zawodów na rynku pracy nie wy-
maga z kolei żadnego konkretnego wy-
kształcenia ani specjalistycznych umie-
jętności – przynajmniej takich, które
wymagałyby nauczania w ramach okre-
ślonych kierunków, tworzonych z dłu-
gofalową perspektywą. 

Innym zjawiskiem jest wysoka po-
pularność platform typu MOOC czy cho-
ciażby kanałów edukacyjnych w serwisie
YouTube. Nie dotyka to jeszcze bezpo-
średnio funkcjonowania uczelni, ale
warto się zastanowić, czy w którymś mo-
mencie rozwiązania te nie zaczną dyk-
tować tego, jak zmieniać się będzie dy-
daktyka w ramach uniwersytetu. Już te-
raz elektroniczne platformy edukacyjne
stanowią na wielu uczelniach uzupeł-
nienie procesu nauczania (chociażby
platforma COME na UW) – czy mamy
jednak jasność co do tego, jakie propor-
cje pomiędzy różnymi rozwiązaniami
powinny być zachowane w szkolnic-
twie wyższym? Istnieją już przecież uni-
wersytety działające niemalże w całości
online, jak chociażby amerykański Uni-
versity of Phoenix. 

Z drugiej strony szereg symptomów
powolnej uberyzacji dostrzec można
w zmianach dotykających prowadzenie
badań na uczelniach oraz warunki pra-
cy, do których przyzwyczajani lub zmu-
szani są pracownicy naukowi. Sytuacja,
w której badacze konkurują ze sobą
w rankingach, muszą wykonywać mnó-
stwo pracy administracyjnej i realizować
cele punktowe jest w tym momencie już
czymś powszechnym i prawnie uregulo-
wanym. Co więcej, przynajmniej część
środowiska naukowego nie widzi w tym
strukturalnego, fundamentalnego pro-
blemu, lecz pewne niedociągnięcia sys-
temu. W artykule jednego z bardziej
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rozpoznawalnych badaczy nauki, Ema-
nuela 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 limi-
tu 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 granto-
wym – wymusza to więc coraz silniejszą
konkurencję pomiędzy naukowcami, jak
również dostosowywanie ich pracy – me-
tod, tempa, trybu i tematyki – do wy-
magań formalnych stawianych w kon-
kursach. Niestety niektórzy członkowie
akademii wolą traktować tę sytuację
jako punkt wyjścia do adaptacji, a nie kry-
tyki – przykładowo w specjalnym wy-
daniu magazynu online Euroscientist
sprzed paru lat poświęconym zjawisku
uberyzacji w nauce wybrzmiewa raczej
ton akceptujący. Autorzy nie zastanawiają
się, jak odwrócić i zablokować ten pro-
ces, a raczej na ile go dopuścić, jakie ma
pozytywne strony. Warto również zwró-
cić uwagę na to, jak duże nakłady fi-
nansowe idą za badaniami mającymi
tak zwany potencjał wdrożeniowy, czy też
szerzej – których wyniki łatwo poddają
się komercjalizacji, a jak duże za tak zwa-
nymi badaniami podstawowymi, zwłasz-
cza w dyscyplinach humanistycznych
oraz społecznych. Ponownie, choć z in-
nej strony, obrazuje to przejście od wła-
snej, specyficznej wizji prowadzenia ba-
dań naukowych uniwersytetu do sytuacji,
w której badania te również zaczynają
w coraz większym stopniu być prowa-
dzone w trybie on-demand. 

Powyższe zjawiska odciskają wyraź-
ne piętno na sytuacji pracowników na-
ukowych, na warunkach, w jakich pro-
wadzą dydaktykę oraz badania. Jak
mówi Monika Kostera, profesor nauk
ekonomicznych i humanistycznych
z Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmująca
się problematyką antropologii organizacji
oraz zarządzania humanistycznego, jed-
nym z palących problemów jest preka-
ryzacja wszystkich uczestników instytu-
cji edukacji wyższej i nauki. „Strategia
przetrwania organizacji wymaga utrzy-
mania luzu strategicznego i można śmia-
ło powiedzieć, że firmy typu Uber prze-
rzucają ten luz na pracowników niemal
w całości. Uniwersytety także czynią to
w dużym stopniu. To pracownik jest
czynnikiem, który można szybko dodać

lub ująć, wykorzystać lub bez żadnych
kosztów dla firmy odstawić na półkę”.
Coraz częściej pracownicy naukowi mu-
szą łączyć pracę naukową z innymi, do-
datkowymi formami zatrudnienia lub łą-
czyć pracę na kilku uczelniach, by za-
pewnić sobie życie na godnym poziomie.
Część z nich osiąga to tylko dzięki fun-
duszom grantowym, wielu zaś musi
główne źródło przychodów znaleźć poza
uczelnią, co również każe się zastanowić,
na ile mogą się zaangażować w pracę na-
ukową. Z drugiej strony stawia się przed
pracownikami naukowymi coraz bardziej
wyśrubowane wymogi podparte narra-
cją o „doskonałości naukowej”, co pro-
wadzi do coraz większej presji. Profesor
Kostera zwraca uwagę także na inne gru-
py społeczności akademickiej w kon-
tekście prekaryzacji. „Kiedyś studenci byli
uczestnikami uniwersytetów, na ograni-
czonych warunkach, lecz jednak uczest-
nikami, mającymi prawa i obowiązki.
Obecnie stosuje się wobec nich metafo-
ry «klienta» z mniej lub bardziej do-
słownymi konsekwencjami”. Sytuacja

wywiera presję zarówno na studentach,
jak i na doktorantach. „Obecnie dokto-
rant jest studentem i w wielu miejscach
płaci za to czesne, a całkiem dodatkowo
bywa sprekaryzowanym asystentem dy-
daktycznym, konkurującym o godziny
z asystentami z doktoratem. Przy tym, je-
śli 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 wprowa-
dzenie zmian w postaci kształcenia bez-
płatnego w szkołach doktorskich chwi-
lowo mogło zatrzymać rozwój tych pro-
blemów, 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 niekoniecz-
nie da się przełożyć na każdy obszar

usług. Uniwersytet jako niezwykle spe-
cyficzna instytucja nie poddaje się łatwo
procesom komodyfikacji i komercjalizacji,
ale nie jest na nie tak odporny, jak moż-
na by sobie życzyć. Postępująca ubery-
zacja sprawia, że coraz mniej mówi się
o misji uniwersytetu, o uczelniach wyż-
szych jako o miejscach i społeczno-
ściach, które wnoszą pewną wartość
dodaną, a coraz więcej o tym, jak po-
winny się zmienić, żeby zaspokoić ocze-
kiwania społeczeństwa. Trudno jednak
określić, jaką konkretnie usługę i produkt
uniwersytet i jego członkowie, pracow-
nicy naukowi, oferują. Dyplom? Ze-
staw umiejętności? Przydatną wiedzę?
Ogólne wykształcenie? Wyniki naukowe?
Dobrych obywateli? Nawet gdybyśmy
uznali, że wszystkie te obszary mieszczą
się w ofercie uniwersytetu, to całość sta-
je się tak złożonym procesem, że nie spo-
sób o proste ujęcie go w ramach jednej,
konkretnej kategorii produktu lub usłu-
gi. Dlatego też próby pełnego utowaro-
wienia szkolnictwa wyższego (a dalej
– uberyzacji) napotykają na liczne trud-

ności i odpór ze strony środowiska na-
ukowego. 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 eco-
nomy. Nie jest to przecież bez różnicy
dla przyszłości uniwersytetu i bez zna-
czenia dla jego centralnej charakterystyki
wywodzącej się ze średniowiecznego po-
jęcia universitas. O ile idea współdzie-
lenia się i współpracy jest mu jak naj-
bliższa, o tyle idea działania „na żąda-
nie” – wręcz przeciwnie. Dla niektórych
powyższe uwagi mogą być uspokajają-
ce. Uczelnie mają jeszcze wysoką od-
porność na działanie sił rynkowych. Wy-
nika to z wciąż silnej tradycji, dużej es-
tymy dla badań podstawowych oraz au-
tonomii uniwersytetów. Nie powinno
być to jednak w żadnym razie powodem
bagatelizowania omawianego tu pro-
blemu. Dopóki efektywny model biz-
nesowy będzie ważniejszy od misji, uni-
wersytet nie będzie wolny od zagroże-
nia dalszą uberyzacją. �
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Postępująca uberyzacja sprawia, 
że coraz mniej mówi się o misji uniwersytetu.



Jesteśmy rodzinną manufakturą, której
początki sięgają 1931 roku. 

Nasze lody tworzymy według tradycyjnej 
receptury, która nie zawiera półproduktów 

i substancji chemicznych. 

Używamy wyłącznie produktów 
naturalnych.

Przyjdź i przypomnij sobie smak
dzieciństwa!

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

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

vegebistro_staralodziarniaVege Bistro/Stara Lodziarnia Filia w Warszawie

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

gofry orkiszowe: klasyczne i belgijskie
naleśniki słodkie i wytrawne

pieczywo na zakwasie
ciasta, ciastka i drożdżówki

przekąski
kanapki
sałatki

pasty do pieczywa
kawę i herbatę sezonową




