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Prace nad tekstami do niniejszego numeru koń-
czyliśmy w połowie czerwca. Wtedy to wybuchła 

kolejna w ostatnich latach „afera” w stylu już dobrze 
znanym: ktoś nagrał wywody kogoś ważnego i udo-
stępnił mediom. Tym razem nagranie dotyczyło osób 
ze szczytów władzy i zawierało m.in. wypowiedź 
ministra spraw wewnętrznych, że Państwo polskie 
istnieje teoretycznie, praktycznie nie istnieje. Trudno 
o opinię bardziej miarodajną – chyba tylko masarz 
rozprawiający o zawartości kiełbasy byłby równie 
wiarygodny.

Nie posiadamy takiej wiedzy jak minister. Nie go-
nimy za „aferami” i „sensacjami” jak duże media. 
Wręcz przeciwnie – zwykle unikamy myślenia w ka-
tegoriach „aferalnych”, bo ono tyleż przybliża, co 
oddala od zrozumienia rzeczywistości. Nie ma nic 
bardziej złudnego niż wiara w to, że gdyby wszędzie 
dokoła byli ludzie o  „czystych rękach”, a  „kombi-
natorzy” zaludniali więzienia, to nastałby raj. Nie 
nastałby. Wiedzą o tym marksiści i wiedzą katolicy. 
U podstaw zła leży nie jednostkowe oszustwo czy 
kłamstwo, nawet nie zbiorowa „zorganizowana prze-
stępczość” czy klika zmówionych kombinatorów. 
Leży u nich to, co myśliciel z Trewiru analizował jako 
układ stosunków społeczno-gospodarczych, a co Jan 
Paweł II nazywał „strukturami grzechu”. 

Jest w nagranej wypowiedzi ministra jednak coś 
wartego uwagi. Tym czymś jest wskazanie na lokalne 
turbodoładowanie procesów globalnych i uwarun-
kowań systemowych. Żyjemy w świecie dalekim od 
ideału, ale na gruncie tego samego zestawu instytu-
cji, rozwiązań czy idei można działać lepiej lub gorzej. 
W Polsce póki co działamy bardzo źle. Niesprawie-
dliwy porządek nie zniknie, gdy władzę obejmą lu-
dzie o „czystych rękach”. Na pewno jednak lepiej żyć 
w kraju, w którym na każdym kroku nie trzeba da-
wać łapówek, policja sprawnie łapie złodziei, prawo 
jest jasne i wdrażane w życie bez wyjątków, kwestie 
merytoryczne są ważniejsze niż znajomości, władza 
choć trochę ma na uwadze interes ogółu itd. Jednym 
słowem: w państwie, które działa. Czy nasze działa?

Niniejszy numer „Nowego Obywatela” mógłby na 
okładce eksponować słowa ministra nagrane bez jego 
wiedzy i zgody. Te właśnie, które warto powtórzyć: 
Państwo polskie istnieje teoretycznie, praktycznie nie 
istnieje. Mówi o tym część tekstów. Jeden z najlep-
szych w Polsce fachowców ds. podatków opowiada 
nam, że polski system fiskalny w zasadzie nie istnieje 
jako coś, co służy państwu i obywatelom, a urzęd-
nikom brakuje choćby elementarnej troski o dobro 
wspólne. W  innej rozmowie znawca środowiska 
lekarskiego przekonuje, że ten szczególny zawód, 
uprawiany głównie za publiczne pieniądze, stanowi 
rezerwuar korupcji, egoizmu i braku zainteresowania 
potrzebami pacjentów-płatników. Jeden z artykułów 
szeroko opisuje proceder zapaści prowincji – wycofy-
wanie się państwa i instytucji z podstawowych usług 
i form odpowiedzialności na ogromnych obszarach 
kraju. Inny z tekstów opowiada o osobach piętnu-
jących nieprawidłowości i łamanie prawa w swoich 
miejscach pracy (w tym w instytucjach publicznych), 
lecz pozbawionych jakiegokolwiek wsparcia, a wręcz 
wpędzanych w kłopoty. Kolejny artykuł to historycz-
na analiza, pokazująca, że korzenie lekceważenia 
państwa i dobra publicznego sięgają kilka wieków 
wstecz, do szlacheckiej I Rzeczypospolitej. 

Czytając to wszystko, nie sposób nie zgodzić się 
z ministrem, choć nie mamy za grosz sympatii wobec 
niego i jego ugrupowania. Potrzeba nam zmian wiel-
kich i systemowych – ale także zmian mniejszych, 
przywracających kontrolę nad państwem i instytu-
cjami, pozwalających uwierzyć, że możliwe jest tutaj 
coś więcej niż tylko rozbijanie sobie głowy o mur in-
dolencji, obojętności, bylejakości, układów, szwindli, 
zblatowania, kombinacji itp. Chcemy państwa, nie 
atrapy, bo dopiero wtedy będzie można uczynić to 
państwo lepszym. Atrapę można jedynie wyrzucić 
na śmietnik lub uciec jak najdalej od niej.

To oczywiście nie wszystko w bieżącym numerze, 
gdyż jak zwykle przygotowaliśmy także sporo ma-
teriałów o głębszych, strukturalnych przyczynach 
problemów Polski i świata. 

EDYTORIAL

Polska,  
czyli atrapa

Remigiusz Okraska
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 7 Podatkowa republika bananowa
ROzMOWA z dR. hAb. WITOLdeM MOdzeLeWsKIM

 19 Raport ze znikającego państwa
KAROL TRAMMeR

z mapy Polski w ostatnich latach zniknęły setki 
szkół, placówek pocztowych czy posterunków poli-
cji. Cięcia przeprowadzane przez kolejne instytucje 
w imię obniżania kosztów dotykają przede wszyst-
kim Polskę powiatową. 

 28 Lekarzu, lecz się sam
ROzMOWA z dR. N. Med. GRzeGORzeM LUbOIńsKIM

 36 Nieobojętni
bARTOsz OszCzePALsKI

Choć ryzykują zwolnieniem z pracy i narażają się 
na szykany, to polskie prawo w niewystarczający 
sposób chroni takie osoby. Mowa o tzw. sygnali-
stach – osobach, które decydują się na nagłaśnianie 
nieprawidłowości w miejscach swego zatrudnienia.

 44 O lepszą reprezentację Polski
MIChAł sObCzyK

 54 Jednomandatowe problemy wyborcze
MATeUsz bATeLT

Jeśli wierzyć orędownikom jednomandatowych 
okręgów wyborczych, chcą oni poprawić jakość pol-
skiej demokracji m.in. poprzez „odpartyjnienie” sce-
ny politycznej. zanim jednak damy się porwać ich 
wizji, zastanówmy się, czy proponowany przez nich 
środek jest rzeczywiście adekwatny dla tak zdefinio-
wanego celu. Istnieją bowiem obawy, że w polskich 
warunkach na wprowadzeniu jednomandatowych 
okręgów wyborczych zyskaliby jedynie ci, których 
Paweł Kukiz i spółka od władzy chcą odsunąć.

 60 Rok niełatwy – do oceny
RAfAł bAKALARCzyK

Rok Rodziny, ogłoszony w 2013 r. przez polski rząd, 
przyniósł sporo praktycznych zmian, poczynając od 
urlopów rodzicielskich, a kończąc na przygotowaniu 
programu „Mieszkanie dla młodych”. Pojawiło się 
wiele zapowiedzi i projektów, ale także zaniechań 
i błędów. Jaki zatem obraz wyłania się z rządowych 
poczynań? Co władza – przedstawiając ów czas jako 
pasmo sukcesów na niwie rodzinnej – pominęła? Co 
warto rozważyć i naprawić w przyszłości? 

spIs TREścI
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Czy zależy nam na bliskich więziach reprezentantów 
z elektoratem? Chcemy oddać pełną gamę poglądów 
politycznych społeczeństwa, czy raczej ułatwić pracę 
rządu? dyskusję o reformie prawa wyborczego należa-
łoby zacząć od odpowiedzi na pytanie, jakiego modelu 
demokracji chcemy. Niestety, już kilka lat po rozpoczę-
ciu transformacji przestaliśmy je sobie zadawać.

Kiedy spotykam kolegę i tłumaczę mu, że jeśli nie 
przestanie wymuszać pieniędzy od pacjentów to 
źle skończy, w odpowiedzi słyszę śmiech: „Wszyscy 
wiedzą, ale nikt mi nic nie zrobi”. To pokazuje, że 
z troską o etos środowiskowy jest strasznie marnie. 
Nikt z samorządu lekarskiego nie przyjdzie do niego 
i nie powie, że jeżeli natychmiast się nie opamię-
ta, zostanie napiętnowany oraz postawiony przed 
Rzecznikiem Odpowiedzialności zawodowej.

Przywileje podatkowe, czyli prawo do legalnego nie-
płacenia podatków, są czymś bardzo łatwo dostęp-
nym. Klasa polityczna o tym dobrze wie i wie również, 
że tolerowaniu tego stanu rzeczy zawdzięcza swoją 
pozycję i bezpieczeństwo. A niepłacący podatków 
establishment czuje się całkowicie bezkarny – przywi-
leje zdobył z łatwością i nie wydają mu się one w jaki-
kolwiek sposób zagrożone. Jeżeli ta uprzywilejowana 
klasa gaworzy dziś o tym, że nasze wybitnie niefiskal-
ne państwo jest bardzo fiskalne, że musimy „obniżać 
podatki”, „koszty pracy” i co tam jeszcze, jeśli – co 
gorsza – znajdują się ludzie, którzy w to wierzą, to 
znaczy, że po prostu zgłupieliśmy jako zbiorowość.
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 71 Żyjmy dłużej, ale lepiej
ROzMOWA z dR. PIOTReM szUKALsKIM

Żyjemy dłużej i są z tym różne zmartwienia. 
Niestety, polityki publiczne z dużym opóźnie-
niem reagują na szybkie zmiany. Świetnie to 
widać na przykładzie opieki zdrowotnej. W ciągu 
ostatnich dwudziestu kilku lat liczba urodzeń 
w naszym kraju zmniejszyła się o około 40 proc., 
natomiast stale przybywało seniorów. Coś jed-
nak zaczyna się dziać. do decydentów dotarło 
wreszcie może nie tyle to, że społeczeństwo się 
starzeje, lecz że starzeją się wyborcy.

 79 Zielone dobro wspólne
JOANNA JURKIeWICz, PRzeMysłAW WeWIóR

Kapusta i pomidory na skwerach, pietruszka 
w osiedlowych zieleńcach, truskawki między 
blokami, a w donicach na balkonach i w skrzyn-
kach zwisających z parapetów zioła – taka wizja 
miasta jest coraz bardziej popularna w europie, 
gdzie prężnie rozwija się ogrodnictwo miej-
skie. Wisienką na torcie tego przedsięwzięcia 
są działki, bardzo modne nawet w bogatych 
krajach – niezwykłą popularnością cieszą się 
np. w szwajcarii. Niestety polskie ogródki 
działkowe nie mogą liczyć na podobne uznanie 
i traktowanie przez decydentów, media i część 
opinii publicznej. 

 86 Cyfrowy tłum wychodzi na ulicę
MARCIN GIełzAK, bARTOsz fILIP MALINOWsKI

„Rewolucji nie zobaczymy w telewizji” – po-
wiedział Gore Vidal. zapewne miał rację, choć 
dziś możemy z dużą dozą pewności dodać: „bo 
zobaczymy ją na youTubie”. Cyfrowy tłum 
wyrasta na wielki zbiorowy podmiot krajowej 
i międzynarodowej polityki. Trudno byłoby 
sobie wyobrazić Reformację bez wynalezienia 
druku czy Rewolucję francuską bez oświecenio-
wej „Republiki Uczonych”. Podobnie trudne do 
wyjaśnienia byłyby opisane poniżej przykłady 
wielkich zrywów społeczno-politycznych, gdyby 
pozbawić je wątku cyfrowej mobilizacji, uzy-
skanej dzięki kluczowemu medium, jakim dla 
pokolenia y stał się Internet.

 92 Grabież ziemi w xxi wieku – 
akumulacja poprzez 
wywłaszczenia
fRed MAGdOff

Grabież ziemi – prowadzona przez ponadna-
rodowe korporacje albo prywatne firmy in-
westycyjne, państwowe fundusze majątkowe 
z bliskiego Wschodu i państwa, takie jak Chiny 
czy Indie – była w ostatnich latach gorącym 
tematem dla światowych mediów. Aby ludzkość 
miała zagwarantowany dostęp do pożywienia 
odpowiedniej jakości i w ilościach potrzebnych 
do życia na przyzwoitym poziomie, grabież zie-
mi i rozwój dużych, wysoce zmechanizowanych 

„fabryk” produkujących żywność muszą zostać 
zatrzymane. 

 104 Pozostawione same sobie
debbIe NAThAN

W 2004 r., podczas Krajowej Konwencji Partii 
Republikańskiej, prezydent George W. bush, 
przechodząc nagle na hiszpański, z teksańskim 
akcentem tłumaczył „No Child Left behind” 
jako „No dejaremos a ningún niño atrás”. 

„egzaminując wszystkie dzieci, sprawdzimy, 
które potrzebują pomocy” – przemawiał. Ustawa 
No Child Left behind wcale im nie pomogła. 
zamiast tego wyrządziła trudne do oszacowania 
szkody ogromnej liczbie młodych ludzi, wśród 
których znaczny odsetek stanowią Latynosi. 
system ten sprawił, że wiele dzieci ze słabymi 
wynikami wyrzucono ze szkoły.

 110 Pańszczyzną Polska stoi, czyli 
rzecz o I RP i jej zgubnej polityce 
gospodarczej
PIOTR WóJCIK

zręby współczesnego zglobalizowanego świata 
tworzyły się podczas wielce ciekawego dla hi-
storii gospodarczej okresu od XVi do XViii wieku. 
To wtedy powstawały fundamenty kapitalizmu, 
tworzyły się podstawy światowego podziału 
pracy, kreowały zasady globalnej wymiany, 
a pozycje, które w tamtym okresie zajmowa-
ły poszczególne kraje, do dziś odbijają się we 
współczesnym układzie gospodarczym. dlatego 
dla zrozumienia, czemu Polska jest w tym 
miejscu, w którym jest, dlaczego stanowi co 
najwyżej półperyferię gospodarczego centrum 
zachodniego świata, dlaczego pomimo całkiem 
dynamicznego rozwoju w ciągu ostatnich 25 lat 
wciąż wlecze się w ogonie państw wysokorozwi-
niętych, niezbędne jest przyjrzenie się tamtemu 
okresowi – I Rzeczpospolitej.
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 117 Ryzyko a zagrożenia. 
Odpowiedzialność w społeczeństwie 
późnonowoczesnym
VáCLAV běLOhRAdsKý

Rozwiązaniem sporu nie może być decyzja, 
by za prawomocne uznać tylko takie żądania 
obywateli, które zostały wyrażone językiem 
ryzyka, tak jakby język zagrożeń był zaledwie 
nieprawowitym pogrobowcem „czasów przed-
naukowych”. Przeciwnie, często odpowiedzial-
ny i niezawisły sędzia musi swym orzeczeniem 
bronić prawa mitu i historycznego doświadcze-
nia przed agresywnością poznania naukowego. 
zapewne istniały racjonalne naukowe argu-
menty, na podstawie których menedżerowie 
podjęli decyzję używania mączki mięsno-kost-
nej z martwego bydła jako karmy dla innych 
zwierząt. Istniały jednakże irracjonalne powody 
oraz mitologiczne uprzedzenia, by taką prakty-
kę odrzucić – przeświadczenie, że uczynienie 
mięsożerców i kanibali z istot roślinożernych 
jest obrazą ładu stworzonego świata.

Z Polski rodem

 122 Wesoły jasny dom smutnej 
czarnej pani
JAROsłAW GóRsKI

dwa lata po uroczystych obchodach Roku 
Korczakowskiego – ogłoszonych na pamiątkę 
70. rocznicy śmierci starego doktora – warto 
przypomnieć zmarłą dwa lata po nim Marynę 
falską. Jego współpracownicę i dyrektorkę 
drugiego po domu sierot ośrodka realizującego 
korczakowski system wychowawczy, a także 
jedną z posągowych postaci polskiej lewicy.
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 131 Kraj pod miastem
KRzyszTOf WOłOdźKO

Wiele ludzkich nadziei związanych z przepro-
wadzką na wieś okazuje się jednak mrzonką. 
Główną przyczyną tego zjawiska jest słabość 
infrastruktury technicznej i społecznej w urba-
nizujących się wsiach. Samorządów nie stać 
na utrzymanie istniejących placówek (żłobków, 
przedszkoli, świetlic, domów kultury), nie budują 
też nowych. W efekcie takiej polityki polskie 
suburbia powstają w pustce instytucjonalnej 
i funkcjonalnej. Taka sytuacja dodatkowo 
stymuluje poczucie wzajemnej obcości nowych 
i starych mieszkańców, sprzyjającej „wsobnym” 
strategiom egzystowania w otoczeniu, które 
staje się niemal niewidzialne i zbędne, a przy 
tym pozbawione jakichkolwiek czynników 
kulturotwórczych. 

 135 Własność kontra kapitalizm
dR hAb. RAfAł łęTOChA 

Kapitalizm, zdaniem obydwu myślicieli, to 
właśnie system, w którym mniejszość całkowi-
cie kontroluje środki produkcji. Na pastwę losu 
pozostawia natomiast wywłaszczone masy oby-
wateli, zwane proletariatem. stan proletaryzmu 
wiąże się nie tyle z ubóstwem, ile z poczuciem 
ciągłej niepewności, niepokoju, co przyniesie 
następny dzień. Proletariusze to bowiem ci, któ-
rzy nie posiadają nic oprócz proles (potomstwa). 
brak jakiejkolwiek własności, mogącej stanowić 
zabezpieczenie w sytuacjach kryzysowych, cho-
roby, bezrobocia itp., powoduje utratę przez całą 
tę klasę wolności oraz życie w stanie ciągłego 
niedoboru i niepewności, nieustanne balanso-
wanie na krawędzi nędzy i bankructwa.

recenZja recenZja
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Podatki przestały być tworzone w in-
teresie publicznym, tworzy się je pod 
dyktando lobbystów oraz między-
narodowego biznesu podatkowego. 
Najlepszym tego przykładem jest dzia-
łalność prawotwórcza Ue, gdzie projekty 
dyrektyw piszą firmy zajmujące się na 
co dzień „optymalizacją podatkową”.

6

NOWY BYWATEL · NR 13 (64) · LATO 2014



 – Czym jest dla państwa system podatkowy?
 – Witold Modzelewski: Jego istnienie stanowi  – hi-
storycznie rzecz biorąc – rację bytu demokratycznej 
państwowości. Wciąż aktualna jest teza Monte-
skiusza, że demokracja idzie w parze z fiskalizmem, 
a despotia jest łagodna i przyjazna podatkowo. Le-
gitymizacja państwa demokratycznego jest zbu-
dowana na powszechnym obowiązku ponoszenia 
ciężarów – bez powszechnego opodatkowania nie ma 
powszechnego uczestnictwa w rządzeniu. Względ-
nie wysokie – na tle państw despotycznych – podatki 
wynikają zaś z faktu, że demokracje nie były u swych 
początków zdolne do stosowania innych, praktyko-
wanych wcześniej, metod finansowania wydatków 
publicznych, takich jak podbój czy wyzysk – impe-
rialny lub kolonialny. Na przykład w Rzymie obywa-
tel republiki – cives romanum – płacił jedynie podatki 
od spadków, bo cały system, włącznie z uprzywilejo-
wanym statusem tych obywateli, utrzymywany był 
przez eksploatację prowincji. dwudziestowieczna 
koncepcja systemu podatkowego wywodzi się więc 
z „pozytywnej niemocy” państwa demokratycznego, 
które mówi: nie mam legitymacji do ekspansji, nie 
mam złych zamiarów wobec sąsiadów, nie chcę pod-
bijać, nakładać kontrybucji ani grabić – w związku 
z tym „ograbimy” się sami. 

Niestety dziś jest to już przeszłość. Nauczono się 
bowiem czegoś, czego w historii nigdy przedtem nie 
było – możliwości nieograniczonego zadłużania się. 
dług publiczny miał przecież zawsze swoje obiek-
tywne granice, wyznaczane np. przez ograniczoną 

Podatkowa 
republika 
bananowa

z dr. hab. Witoldem 
Modzelewskim 
rozmawia Marceli sommer
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liczbę chętnych do pożyczania czy przez ilość zaso-
bów, które można było pożyczyć. Pod koniec XX w. 
pojawił się jednak nowy pomysł – pomysł „wygodne-
go życia” państwa demokratycznego. To było swego 
rodzaju historyczne oszustwo: że można połączyć 
łagodzenie systemów fiskalnych z demokratyzmem, 
natomiast lukę między kosztami a dostępnymi za-
sobami pokryć nieograniczonym kredytem. Nadal 
nie wiemy do końca, jakie będą konsekwencje tego 
oszustwa. Można jednak postawić hipotezę, że bez-
precedensowy rozwój rynków finansowych ostat-
nich dekad w gruncie rzeczy podporządkowany był 
zadłużającym się państwom. Podstawową funkcją 
rynków finansowych stało się gromadzenie wolnych 
środków, które w sposób najbardziej bezpieczny i do-
chodowy pożycza się państwom i którymi w pierw-
szym rzędzie zainteresowani są właśnie państwowi 
pożyczkobiorcy. dzięki temu dług publiczny w pań-
stwach rozwiniętych może być sfinansowany w gi-
gantycznej, niemalże nieograniczonej skali. 

Wolne środki gromadzone na rynkach finansowych 
ogałacają jednak inne rynki i ostatecznie płacą za to 
mieszkańcy światowych peryferii. Kapitał finanso-
wy, zamiast być inwestowany na miejscu, dajmy na 
to w Gwatemali, transferowany jest tam, gdzie przy-
nosi największy i najbezpieczniejszy dochód, czyli 
np. na rynek pożyczek dla stanów zjednoczonych. 
Mechanizm ten utrwala i pogłębia biedę tzw. Trze-
ciego Świata i innych peryferii, do których przecież 
należymy. doszliśmy, w skali globalnej, do sytuacji 

„biblijnej”, w której to biedni finansują bogatych.

 – Mamy zatem do czynienia z nową odsłoną kolonia-
lizmu, ze światem neokolonialnym?

 – Analogia jest oczywista: nie tylko w tym sensie, że 
i wtedy, i teraz mamy do czynienia z eksploatacją 
peryferii na rzecz centrum. Co jednak ciekawe, dzi-
siejsza eksploatacja nie wiąże się już z  wysokimi 
kosztami wynikającymi – jak było choćby w przy-
padku brytyjskiego imperium kolonialnego – z ko-
nieczności inwestowania w utrzymywanie spokoju 
społecznego. dlatego to, z czym mamy do czynienia 
w ostatniej dekadzie, jest w moim przekonaniu przy-
padkiem unikatowym. Państwa biedne posłusznie 
włączyły się w  ten nowy globalny porządek i  nie 
zbuntowały się. W historycznych koloniach było tak, 
że prowincji trzeba było pilnować, a od czasu do cza-
su je spacyfikować – ogniem i mieczem albo głodem, 
jak stalin na Ukrainie, a Churchill w Indiach. zagro-
żenie buntem było też pewnego rodzaju hamulcem 
dla imperiów – na tej samej zasadzie, wedle której 
ograniczeniem dla każdego despoty są skrytobójcy. 
Obawiano się niepokojów w zamorskich prowincjach 
i w związku z tym ograniczano się w zapędach eks-
ploatacyjnych. dziś globalne centrum w zasadzie nie 
ponosi kosztów swojej dominacji, a świat peryferii 
w zasadzie się nie buntuje.

 – W  czym jeszcze nowy kolonializm przypomina 
stary?

 – Wciąż funkcjonuje jedna z podstawowych strategii 
kolonialnych, wynaleziona przez brytyjczyków już 
w  XVii wieku: tworzenie tzw. otwartych rynków. 
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Imperium podbijało swoje kolonie poprzez wymu-
szanie uchylenia granic ekonomicznych. Wtedy też 
po raz pierwszy pojawiły się, jako uzasadnienie tego 
procederu, liberalne frazesy, takie jak „wolny ry-
nek”. Ten rzekomo wolny rynek oznaczał w praktyce 
przymus kupowania brytyjskich towarów. Miejscowi 
producenci byli niszczeni, aby nie byli w stanie kon-
kurować z potęgą handlową wyspiarzy. Oczywiście, 
z czasem coś, co można umownie nazwać wolnym 
rynkiem, powstało, ale rodził się on w sytuacji bar-
dzo głębokich nierówności, na warunkach i w intere-
sie ekonomicznych potęg. Tak samo było z wieloma 
innymi fundamentami liberalnej globalizacji gospo-
darczej, np. z aksjomatem „wolności mórz”. Jeszcze 
w XViii w. nikt o czymś podobnym nie słyszał – mo-
rze było „czyjeś” tak samo jak ląd. dopiero Katarzyna 
ii zainicjowała stworzenie umowy międzynarodowej, 
według której każdy „nieuczestniczący w wojnie” ma 
prawo korzystać z morza bez ograniczeń (chodziło 
wtedy o to, aby umożliwić sobie handel ze zbunto-
wanymi koloniami amerykańskimi).

 – Wspomniał Pan, że nowoczesny system podatko-
wy był u  swych początków silnie związany z  ła-
dem demokratycznym. Można w  tym kontekście 
przypomnieć słynne hasło amerykańskich rewo-
lucjonistów: „No taxation without representa-
tion” – żadnych podatków bez reprezentacji. Mam 
jednak wrażenie, że w ostatnich dekadach mówi się 
o podatkach już niemal wyłącznie jako o „haraczu” 
i grabieży obywateli, państwo zaś jawi się w tym 
kontekście jako rodzaj pasożyta czy wręcz organizm 
quasi-mafijny. 

 – Odkąd istnieją podatki – zarówno te „powszechne”, 
legitymizowane uczestnictwem w życiu publicznym, 
jak i dawniejsze: narzucane przez najeźdźcę czy po-
datki kurialne, ustanawiające przywileje podatkowe 
dla wyższych stanów – istnieje też wyrażany w różny 
sposób bunt przeciwko nim. dawniej ten bunt był 
jednak tłumiony przez państwo. do pewnego stopnia 

„dobrowolne” płacenie podatków zawsze wiązało się 
z przymusem i z obawą przed represjami. Czasem 
bunt był uzasadnionym, jedynym dostępnym spo-
sobem wyrażenia sprzeciwu w sytuacji, kiedy po-
datki stawały się w ręku władzy instrumentem tzw. 
restrukturyzacji, czyli osłabienia czy wręcz likwida-
cji określonych branż lub przedsiębiorstw. Nie na-
leży tego rodzaju buntu wrzucać do jednego worka 
z takim, który wynika z ducha anarchii i egoizmu. 
dziś najważniejsze jest jednak coś innego: podatki 
przestały być tworzone w interesie publicznym, two-
rzy się je pod dyktando lobbystów oraz międzyna-
rodowego biznesu podatkowego. Najlepszym tego 
przykładem jest działalność prawotwórcza Ue, gdzie 
projekty dyrektyw piszą firmy zajmujące się na co 

dzień „optymalizacją podatkową”. zniszczono więc 
najważniejszą cechę podatków – podporządkowanie 
interesowi publicznemu. Takich podatków nikt „po 
dobroci” nie chce płacić.

 – W  Polsce jednak to przede wszystkim główny 
nurt, a  nie prześladowani przez państwo, mówi 
o konieczności dalszego redukowania obciążeń na 
rzecz państwa, obniżania kosztów pracy itp. Postu-
lat podniesienia podatków stał się pewną receptą 
na wyborczą klęskę, większość sił politycznych 
głosi postulat „ograniczania fiskalizmu” lub różne 
wersje „taniego państwa”. Można odnieść wrażenie, 

Prof. dr hab. Witold Modzelewski (ur. 1956) – 
profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego, prezes Instytutu studiów Podatkowych oraz 
wykładowca wielu innych uczelni. Jest uznanym specjalistą 
w zakresie podatków i prawa podatkowego, w tym zwłaszcza 
w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcy-
zowego. W latach 1992–1996 był powołanym przez premiera 
Jana Olszewskiego wiceministrem finansów odpowiedzial-
nym za przebudowę systemu polskiego prawa podatkowego. 
Pod jego kierownictwem wprowadzono podatek od towa-
rów i usług, podatek akcyzowy, banderolowanie wyrobów 
akcyzowych, ulgi inwestycyjne w podatkach dochodowych, 
przepisy o identyfikacji podatników, opracowano projekty 
ordynacji podatkowej i ustawy o doradztwie podatkowym 
oraz koncepcję powszechnego opodatkowania nieruchomo-
ści. W tych latach zanotowano największe tempo wzrostu 
dochodów budżetowych, a większość opracowanych 
wówczas rozwiązań, mimo późniejszych przekształceń, 
obowiązuje do dziś. Od ponad 30 lat prowadzi wykłady 
i seminaria na temat podatków i prawa podatkowego, będąc 
wychowawcą wielu pokoleń specjalistów podatkowych. 
Pełni funkcję honorowego Przewodniczącego Krajowej 
Izby doradców Podatkowych. był członkiem Narodowej 
Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Pod jego kierownic-
twem powstało kilkadziesiąt projektów ustaw regulujących 
system podatkowy, które były przedmiotem inicjatyw 
poselskich. Jest autorem lub współautorem kilkudzie-
sięciu książek oraz ponad tysiąca publikacji z dziedziny 
podatków i prawa podatkowego. Posiada również obszerny 
dorobek w zakresie publicystyki prawnej i podatkowej. 
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że establishment przestał już nawet udawać, że pań-
stwo jest dla niego wartością.

 – Odbieram te zjawiska przede wszystkim jako objawy 
ogłupienia, które również w przeszłości często sta-
wało się udziałem wszelkiego rodzaju grup lub klas 
uprzywilejowanych. W dominującym współcześnie 
modelu państwa – nie tylko w Polsce – przywileje 
podatkowe, czyli prawo do legalnego niepłacenia 
podatków, są czymś bardzo łatwo dostępnym. Klasa 
polityczna o tym dobrze wie i wie również, że tole-
rowaniu tego stanu rzeczy zawdzięcza swoją pozycję 
i bezpieczeństwo. A niepłacący podatków establish-
ment czuje się całkowicie bezkarny – przywileje zdo-
był z łatwością i nie wydają mu się one w jakikolwiek 
sposób zagrożone. To powoduje z kolei pychę, prze-
konanie, że zdobyta pozycja jest czymś nienaruszal-
nym, nieomal świętym. Jeżeli ta uprzywilejowana 
klasa gaworzy dziś o tym, że nasze wybitnie niefiskal-
ne państwo jest bardzo fiskalne, że musimy „obniżać 
podatki”, „koszty pracy” i co tam jeszcze, jeśli – co 
gorsza – znajdują się ludzie, którzy w to wierzą, to 
znaczy, że po prostu zgłupieliśmy jako zbiorowość.

 – Skoro sens i genealogia nowoczesnego fiskalizmu 
związane są z  demokracją, to może jego dzisiej-
sze problemy wynikają z kryzysu demokracji? Ze 
słabnącego wpływu obywatela na państwo, z ogra-
niczonej przejrzystości działania jego instytucji? 
Z niespełniania przez współczesne państwa demo-
kratyczne pokładanych w nich nadziei i aspiracji?

 – To już zupełnie inna opowieść. demokracja zawsze 
służyła ograniczeniu w interesie publicznym władzy 
tych, którzy mogli jej nadużyć, czyli współistniała 
wraz z silnymi deponentami państwowości jako ta-
kiej. dziś mam wrażenie, że wszyscy, zarówno rzą-
dzący, jak i rządzeni, mają interes publiczny gdzieś, 
a wybory wygrywa się w imię zasady tkm. Ten rys 
obecnej demokracji dostrzegają wszyscy: stąd kryzys 
naszej państwowości i jedna z ważniejszych – obok 
braku pracy – przyczyn największego w historii exo-
dusu Polaków z ziemi ojczystej.

 – Czy w pewnej mierze erozja legitymizacji systemu 
podatkowego nie wynika też po prostu ze społecz-
nego niezadowolenia z tego, jak wydatkowane są 
publiczne środki?

 – To taki „balcerowiczowski” język, czyli odwra-
canie kota ogonem. Czy sposób wydatkowania 
publicznego grosza we współczesnym świecie, 
również tym dawanym za przykład, zasługuje na 
pozytywną ocenę? Nie, bo czy komuś potrzebne 
są np. samoloty f-16? budujemy najdroższe drogi, 
zbędne stadiony, ale dzięki tym wydatkom, gdy są 
dokonywane w kraju, inni zarobią, a bez rządowe-
go popytu nie istnieje przemysł zbrojeniowy, który 

Przywileje podatkowe, czyli prawo 
do legalnego niepłacenia podatków, 
są czymś bardzo łatwo dostępnym. 
A niepłacący podatków establish-
ment czuje się całkowicie bezkarny.
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daje pracę setkom tysięcy ludzi. Trzeba lepiej wy-
dawać pieniądze, ale to inny rodzaj wiedzy.

 – Jakie działania należałoby, Pana zdaniem, podjąć, 
aby podnieść poziom zaufania obywateli do pań-
stwa, a w szczególności ich akceptację dla ponosze-
nia obciążeń fiskalnych?

 – A czy ktoś w ogóle dba o szacunek dla naszego pań-
stwa? Kiedyś zaproponowałem, aby już w  szkole 
podstawowej uczyć dzieci o  obowiązkach wobec 
państwa, w  tym obowiązkach podatkowych. do-
myśla się Pan, że nikt nawet nie zareagował na ten 
postulat, bo już od dawna deponenci naszego pań-
stwa mają do niego – oględnie mówiąc – lekceważący 
stosunek. Czy zasługi wobec ojczyzny, rzetelna praca, 
dobrze prowadzony biznes lub gospodarstwo rolne 
mogą być oficjalnie uhonorowane? Przecież ordery 
przyznawane są według partyjnego klucza, choć 
czasami pamięta się również o artystach. Jeśli klasa 
polityczna w swojej większości traktuje władzę jako 
zdobycz („grupa trzymająca władzę”), to nie dziwmy 
się postawom tych, którzy mają na nich płacić.

 – Z wielu wygłaszanych przez Pana analiz i komenta-
rzy wyłania się ponury obraz polskiego państwa. Nie 
tylko jeśli chodzi o ściąganie podatków, ale także 
o niezawisłe stanowienie prawa. Jak, według Pana 
wiedzy i doświadczenia, przedstawia się dziś ogólna 
mapa interesów i patologicznych praktyk na styku 
ustawodawstwa, administracji i biznesu?

 – stawia Pan przede mną bardzo trudne zadanie, choć 
oczywiście warto byłoby to wszystko usystematyzo-
wać. Tu mogę jedynie wskazać na kilka najistotniej-
szych elementów układanki. Każdy system fiskalny 
opiera się na czterech filarach: na prawie – stanowio-
nych przepisach, na aparacie stosującym to prawo, 
czyli szeroko pojętym fiskusie, na sądach, rozstrzy-
gających spory i  kontrowersje między organami 
państwa a  podlegającymi im podmiotami prawa 
podatkowego, oraz na obywatelach, czyli „podatni-
kach”. Żeby te filary mogły prawidłowo spełniać swo-
ją funkcję, konieczne jest, aby przynajmniej trzema 
z nich rządził jakiegoś rodzaju etos dobra wspólnego. 
Żeby tworzyć dobre prawo podatkowe, żeby admini-
stracja skarbowa i sądy działały uczciwie i racjonal-
nie, ktoś musi stać na straży interesu publicznego. 
Tworzący prawo oraz stosująca je administracja mu-
szą wiedzieć, po co to robią. zdefiniujmy ten interes 
w odniesieniu do prawa podatkowego i jego egzeku-
cji choćby w sposób najbardziej minimalistyczny – 
w kategoriach czysto prakseologicznych, np. jako 
gromadzenie pieniędzy na cele publiczne w sposób 
możliwie najmniej szkodliwy dla obywateli, a nie po 
to, żeby zniszczyć firmy przeciwników politycznych 
albo w zamian za łapówki likwidować konkurencję. b
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Jedno z najgroźniejszych dla naszego państwa zja-
wisk, które niestety bardzo nasiliło się w ostatnich 
latach (m.in. pod wpływem Unii europejskiej), po-
lega na tym, że ta pierwotna misja, sens tworzenia 
prawa, została zagubiona. Co zabawne i symptoma-
tyczne zarazem, kiedy zacząłem w tych kategoriach 
publicznie oceniać działania byłego ministra finan-
sów Jacka Rostowskiego, ten uznał, że chyba nie 
mogę być całkiem normalny – wspominał zarówno 
publicznie, jak i prywatnie, że nie rozumie, o co może 
mi „tak naprawdę” chodzić. Prorządowe media za-
częły wtedy węszyć wokół mnie, czy nie mam w swo-
jej krytyce polskiego systemu podatkowego jakiejś 

„ukrytej agendy”. Myślę, że Rostowski mówił i dziwił 
się szczerze, bo dzisiaj w „grupie trzymającej władzę” 
już mało kto przyjmuje do wiadomości, że w branży 
podatkowej może komuś na serio zależeć na interesie 
publicznym. dla nich to jest zupełnie bez sensu. 

My po prostu już dawno sprywatyzowaliśmy polski 
system podatkowy. To jest biznes – bardzo dobry biz-
nes, na którym zarabia się ogromne pieniądze. To 
jest pisanie ustaw na zlecenie podmiotów, które mają 
w efekcie nie płacić u nas podatków albo płacić tylko 
tyle, ile chcą. I polscy politycy nie są w tym biznesie 
nawet jakimkolwiek podmiotem. Nie ma dziś chęt-
nych na wejście w konflikt z podatkowymi lobbies. 
Jedynym wyjątkiem jest – jak zaskakująco by to nie 
brzmiało  – część aparatu urzędniczego średniego 
szczebla, który „swoje wie”, i czasem potrafi polity-
kami posterować w imię rutyny i – jednak – pewnego 
rozumienia racji stanu. Tych ludzi jest jednak coraz 
mniej i coraz mniej mają do powiedzenia w kluczo-
wych sprawach. Całe prawodawstwo – także, a może 
zwłaszcza na poziomie Unii europejskiej – to dziś 
czysty biznes, w  którym nikt nie chroni interesu 
publicznego.

 – Jak zarabia się na podatkach?
 – Jeden sposób polega na załatwianiu określonych 
rozwiązań ustawowych. Tak np. ostatnio „napisa-
no” akcyzę węglową. Jeśli piszemy np. ustawę albo 
dyrektywę regulującą obrót piwem i ustalającą ak-
cyzę piwną, to wszyscy, którzy się w tej branży liczą, 
gotowi są wyłożyć duże pieniądze, żeby napisano 
ją w sposób nienarażający ich na straty. Ten mecha-
nizm sam w sobie nie jest jeszcze naganny, to raczej 
naturalna kolej rzeczy. Problem polega na tym, że od 
dłuższego czasu lobbyści nie mają już przeciwnika – 
wszyscy grają do jednej bramki. Mamy do czynienia 
co najwyżej z przepychankami między konkuren-
tami w danej branży o to, żeby ten drugi nie zyskał 
nadmiernych przywilejów kosztem pierwszego. Cała 
nasza akcyza – paliwowa, wódczana, papierosiana, 
piwna i energetyczna – jest zbudowana w taki wła-
śnie sposób. Pierwszy z  brzegu przykład: ustawa 

o podatku od wydobycia gazu łupkowego. Lata pracy 
ministerstw, komisji sejmowych i ekspertów. I co? 
szacunkowe dochody, jakie przyniesie, to kilkadzie-
siąt milionów złotych, czyli – na tle spodziewanych 
zysków koncernów energetycznych  – tyle co nic. 
Większe były zapewne pieniądze, które zaangażowa-
no w napisanie tych przepisów. W procesie negocjacji 
nie ma żadnego obrońcy naszego wspólnego budże-
tu i jego zysków. Wszyscy chcą iść na rękę „kliento-
wi”. A klienci to są zarówno bardzo grube ryby – np. 
światowy przemysł paliwowy – jak i pomniejsi gracze 
lokalni. 

Proces tworzenia prawa wygląda zatem tak: są 
lobbyści, fachowcy od załatwiania spraw dla danej 
firmy czy branży, są tzw. eksperci, grupa bardzo 
wpływowa, która w istotnej części składa się z kryp-
tolobbystów czy też lobbystów w  przebraniu, wy-
stępujących w glorii bezstronności, posiadających 
dostęp do mediów. I jest trzecia grupa, której zwy-
kle się nie docenia, która działa w tle, poza zaintere-
sowaniem mediów i poza zasięgiem wzroku opinii 
publicznej: biznes podatkowy jako taki. sam bywam 
reprezentantem tego biznesu. I znowu: nie jest tak, 
że to branża z definicji zła. zawsze potrzebni będą lu-
dziom księgowi, rewidenci i prawnicy, również ci od 
podatków. Problem polega na tym, że biznes ten stał 
się niesamowicie potężny, umiędzynarodowił się – 
po prostu urósł o wiele za duży. Przy tworzeniu pra-
wa biznes podatkowy gra naprawdę we wszystkich 
możliwych rolach, bo odgrywa istotną rolę zarówno 
po stronie interesariuszy, jak i mediów czy ekspertów, 
a ten ostatni segment, jak się wydaje, wręcz zdomi-
nował. bardzo trudno jest na tzw. rynku eksperckim 
znaleźć człowieka nieuwikłanego, co wychodzi np. 
przy okazji różnego rodzaju spraw karnych związa-
nych z  podatkami. Prokuratura poszukuje wtedy 
ekspertów realnie niezależnych, nieskrępowanych 
konfliktem interesów – i okazuje się, że jest ich nie-
wielu. Mamy więc do czynienia z tworzeniem prawa 
przede wszystkim pod kątem tego właśnie biznesu, 
szczególnie na poziomie unijnych dyrektyw. To jest 
spełniony sen Arthura Andersena (twórcy niesławnej 
pamięci firmy Arthur Andersen, która upadła pod cię-
żarem swoich oszustw): wszyscy wszystko rozliczają 
i ewidencjonują, ale nikt nic (państwu) nie płaci. Ta 
potęga biznesu podatkowego jest oczywiście w za-
sadniczej mierze wypadkową słabości instytucji poli-
tycznych. On rośnie dzięki przyzwoleniu i „świetnym 
relacjom z władzą”, którymi chwali się w różnego 
rodzaju materiałach promocyjnych. Warto przyjrzeć 
się w tym kontekście różnym gremiom doradczym 
przy premierach i ministrach. „doradcą społecznym” 
ministra Rostowskiego, najdłużej urzędującego szefa 
resortu finansów w III RP, była np. wieloletnia człon-
kini zarządu Arthura Andersena. Kiedy spytaliśmy 
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o tę sprawę, ministerstwo formalnie zaprzeczyło, że 
istnieją jacykolwiek społeczni doradcy. Tymczasem 
osoba, o  której myślę, publicznie przedstawia się 
w ten właśnie sposób, np. na różnego rodzaju konfe-
rencjach. Nawiasem mówiąc, osoba ta była prywatnie 
powszechnie znienawidzona w resorcie. Myślę, że nie 
jest to tylko kwestia jej nieumiejętności zjednania so-
bie ludzi, ale także zwykłej złości i goryczy po stronie 
urzędników, iż jest to ktoś, kto reprezentuje potęgę 
od nich silniejszą i bardziej wpływową.

 – O jakie rozwiązania walczy biznes podatkowy?
 – Podstawą jego działania są tzw. nowelizacje opty-
malizacyjne, czyli tworzenie luk i ścieżek w prawie, 
które umożliwiają potem sprzedawanie usług czy 

„patentów” optymalizacyjnych – sposobów na legal-
ne unikanie podatków.

Ważnym graczem w układzie, który odpowiada 
za kształt naszego prawa podatkowego, jest wspo-
mniana wcześniej biurokracja. zawsze miała ona 
w sprawach fiskalnych spore znaczenie. Najlepszym 
przykładem tego rodzaju postaci w naszej historii 
jest książę Ksawery drucki-Lubecki, który przecież 
był w istocie urzędnikiem-państwowcem, a nie po-
litykiem. dziś biurokracja jest oczywiście dużo bar-
dziej rozrośnięta i – formalnie rzecz biorąc – ma nawet 
większą władzę niż kiedyś. Ona tworzy i opiniuje pro-
jekty, ona nadaje sprawom bieg proceduralny albo je 
hamuje. Wykorzystując dostępne narzędzia, często 
pilnuje i ogranicza możliwości działania różnych po-
litycznych szkodników, ale również umie z nimi żyć 
w świetnej komitywie.

 – Biurokracja państwowa, podobnie jak podatki, nie 
ma u nas dobrej prasy. Uchodzi za skorumpowaną 
i nieprofesjonalną.

 – Moje kilkuletnie doświadczenie wiceministra po-
twierdza, jak wielką potęgą byli ci ludzie i jak często 
wówczas odgrywali… pozytywną rolę. zdaję sobie 
sprawę, że to szalenie niepoprawny pogląd, tym bar-
dziej że większość urzędników z tamtych lat odziedzi-
czyliśmy w prostej linii po aparacie PRL. Większość 
z nich wspominam jednak bardzo dobrze, jako ludzi 

„starej szkoły”, którzy wiedzieli, że ich „psim obo-
wiązkiem” jest pilnowanie państwowej kasy. Można 
powiedzieć, że PRL dochował się tej naszej wyma-
rzonej dziś służby cywilnej. W ogóle wydaje mi się, 
że po 1989 r. najgorszą robotę zrobiliśmy jeśli chodzi 
o szkolnictwo – a mówię to jako nauczyciel. Nie uczy-
my ludzi służby publicznej, pozwoliliśmy, aby została 
ona wyszydzona, a jej adepci – powszechnie uznani za 
idiotów lub oszustów. efektem tego jest faktyczna ko-
rupcja i arbitralność urzędników świadomych swojej 
siły. Korupcji w administracji zapewne nie można cał-
kowicie wyeliminować, choć tym bardziej nie sposób 

się spodziewać, że zniknie samoczynnie. Pytanie, czy 
ta korupcja jest dziś groźna dla egzystencji państwa? 
Jeżeli polega ona np. na tym, że urzędnicy w ukryty 
sposób promują swoje miejscowości, swoje regiony, 
a nawet „swoje” firmy, ale nie jest to korupcja rodząca 
się w absolutnej próżni prawnej i instytucjonalnej, nie 
jest to otwarta licytacja, w której ten, kto da więcej, 
decyduje o regułach gry dla pozostałych, to jeszcze 
pół biedy. Gorzej, gdy ustawy podatkowe pisze się na 
zlecenie tych, którzy nie chcą płacić podatków. Ale 
oczywiście administracja podatkowa nie może się też 
obyć bez bardzo ścisłego i bezwzględnego nadzoru 
antykorupcyjnego. Czy ktoś jest dziś zainteresowany 
wprowadzeniem takiego nadzoru? Nie sądzę. Na dziś 
cała ta ogromna rzesza potencjalnie szalenie wpływo-
wych ludzi pozostawiona jest na pastwę lobbies – bez 

„kompasu” w postaci etosu dobra wspólnego i bez so-
lidnego nadzoru.

 – A  wykryty przed paroma laty „układ w  minister-
stwie finansów”? Z doniesień mediów wynikało, że 
doszło do bardzo daleko idącej czystki personalnej.

 – Wiele hałasu o  nic. do etapu postępowań proku-
ratorskich doszło w  kilku przypadkach. Możliwe 
zresztą, że w  tamtym konkretnym momencie po-
ziom skorumpowania nie był aż tak wielki, albo nie 
szukano tam, gdzie można było coś rzeczywiście 

b
n
a

 A
le

x 
ey

la
r, 

fli
ck

r.c
om

/p
ho

to
s/

ho
yv

in
m

ay
vi

n/
34

51
41

09
49

13



zrobić. dzisiaj nic już nie zostało z takiej, obarczonej 
zresztą wieloma skazami, woli politycznej, a nawet 
z ułomnego parasola antykorupcyjnego. Na dodatek 
postępuje proces transferu władzy ze struktur pań-
stwowych do unijnych lub właśnie do biznesu po-
datkowego. biurokracja na szczeblu wspólnotowym 
to dziś potęga, w kraju jej wpływy od lat podlegają 
erozji, a brak podmiotowości wpycha ją głębiej w ra-
miona biznesu podatkowego.

 – Jest Pan sceptyczny wobec idei, że biurokracja eu-
ropejska mogłaby stać się strażnikiem interesu pu-
blicznego w kwestiach finansowych.

 – Nigdy nie powtarzałem takich nonsensów, nie byłem 
również euroentuzjastą. Unia europejska to organi-
zacja ponadnarodowa, która nie ma żadnego intere-
su fiskalnego z istoty, bo pozostawiła kompetencje 
związane z regulacją i poborem podatków państwom 
członkowskim. Jednocześnie jej aksjologia i priory-
tety polityczne zbudowane są wokół idei swobod-
nego przepływu towarów, kapitału i siły roboczej, 
które to idee pozostają w sprzeczności z interesami 
fiskalnymi poszczególnych państw. Liczyć w tym 
układzie na to, że aparat Ue miałby stanąć w obro-
nie finansów państw członkowskich, wypowiedzieć 
wojnę rajom podatkowym itp. – to mrzonki. Jak do-
tąd nie jesteśmy w stanie zorganizować szczelnych 
systemów fiskalnych we wspólnocie państw bez 
granic celnych, której prawo nadrzędne nie przewi-
duje ochrony tych systemów. Nawet gdyby presja 
międzynarodowego biznesu podatkowego nie była 
tak silna, podstawowa funkcja biurokracji unijnej by-
łaby strukturalnie sprzeczna z interesem fiskalnym 
państw członkowskich. 

 – Niektórzy twierdzą, że źródłem problemów jest zbyt 
płytka integracja, i postulują przyznanie Brukseli 
prawa do ściągania własnych podatków oraz możli-
wie najpilniejsze poszerzenie unii walutowej.

 – szkoda czasu na takie gadanie i proszę mnie zwol-
nić z polemiki. Wspólna waluta nic tu nie zmieni. 
federalizacja europy – czy inna droga przemiany 
Unii w państwo – owszem, zmieniłaby sytuację, bo 
stworzenie zbiorowego systemu fiskalnego ozna-
czałoby także powstanie wspólnego interesu fiskal-
nego. Tego rodzaju kurs na radykalną integrację 
został jednak zarzucony, a obecny stan rzeczy czy-
ni z brukseli naturalny obszar wpływów biznesu 
podatkowego. To tu można dziś załatwić obowią-
zujące w całej Unii dyrektywy optymalizacyjne. Tę 
sytuację mogłoby zmienić chyba tylko jakieś po-
ważne tąpnięcie, np. rozkład i ostateczny rozpad 
tzw. wielkich państw narodowych, które stały się 
nieefektywnymi, zadłużonymi molochami. Nie-
którzy twierdzą, że kontrprzykładem są Niemcy, 

ale to kolos na glinianych nogach, z  dwukrotnie 
wyższym od Polski długiem publicznym (mierzo-
nym w proporcji do Pkb), a przemysł niemiecki jest 
silny głównie słabością swoich sąsiadów, brakiem 
ich determinacji do obrony narodowych interesów. 
Cały nasz region został zreformowany zgodnie ze 
starą kajzerowską koncepcją Mitteleuropy. W efek-
cie powstał archipelag małych krajów środkowow-
schodnioeuropejskich o otwartych granicach, które 
zapewniają rynki zbytu i źródła taniej siły roboczej 
dla niemieckiej gospodarki. 

 – Mówi się również, że niektórych problemów o po-
nadnarodowym charakterze, takich jak raje podat-
kowe czy regulacje spekulacji finansowych, nie da 
się rozwiązać na poziomie państwa narodowego.

 – Ale czy ktoś w Unii naprawdę chce rozwiązać te pro-
blemy? Myślę, że wręcz przeciwnie: wszystkim lub 
prawie wszystkim zależy tam na zamieceniu ich pod 
dywan. Oficjalnie są oczywiście wielkie plany walki 
z rajami podatkowymi. Walki wieloletniej, bo co by 
było, gdybyśmy odnieśli sukces zbyt szybko [śmiech]. 
Tymczasem emigrantami podatkowymi są przede 
wszystkim bogaci – ci, których stać na kupienie sobie 
zagranicznych przywilejów. Jeśli władza na poziomie 
państw nie jest w stanie wyegzekwować wobec tych 
ludzi podstawowej zasady – skoro jesteś bogaty dzięki 
mnie, to chociaż płać mi podatki – to tym bardziej 
nie spełni tej funkcji biurokracja europejska. Czy są 
dziś gdziekolwiek na świecie pozytywne przykłady 
działań na rzecz interesu fiskalnego? W stanach zjed-
noczonych co jakiś czas robi się pokazowe rozprawy 
z tym czy innym biznesmenem płacącym podatki za 
granicą i ma to niewątpliwie jakiś efekt prewencyjny. 
Jak na czasy, w których żyjemy, to już całkiem dużo.

 – Często spotykanym poglądem jest także ten, że pro-
blemy ze ściąganiem podatków wynikają stąd, iż są 
one za wysokie.

 – Niedawno zadzwoniła do mnie dziennikarka „Rzecz-
pospolitej” i zapytała: „dlaczego podatki są w Pol-
sce za wysokie i które przede wszystkim należałoby 
obniżyć?”. Mojej odpowiedzi nie opublikowano, bo 
powiedziałem, że to bzdury: przecież prawda jest 
taka, że należymy do najniżej opodatkowanych 
społeczeństw w  europie. Niemal każdy, kto chce, 
może podatków nie płacić. Jeśli ktoś, kto prowadzi 
np. działalność gospodarczą, może nie płacić nic, to 
na tym tle 19% podatku dochodowego to oczywiście 
dużo. Ale też – jeśli ktoś podatków nie płaci tak czy 
owak, to kwestia obniżek lub podwyżek będzie dla 
niego całkowicie drugorzędna. Mój pogląd jest jed-
nak niewygodny dla oficjalnej narracji, sprzyjającej 
biznesowi podatkowemu, która jest aż nadto obecna 
na łamach gazet.
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 – Nie jest Pan także zwolennikiem podwyższenia pro-
gów podatkowych dla najbogatszych. Dlaczego?

 – zacznijmy od tego, żeby ci bogaci w ogóle cokolwiek 
płacili. Nie postuluję nawet, żeby płacili propor-
cjonalnie tyle samo co ci, którzy jeszcze płacą, bo 
realizacja tego pomysłu mogłaby wymagać jakiejś 
rewolucji, a w moim wieku nikt już nie jest rewo-
lucjonistą [śmiech]. Ale niechby chociaż płacili pro-
porcjonalnie mniej, a nie wcale! Oczywiście tego nie 
załatwi żadna manipulacja stawkami podatkowymi, 
mityczny podatek liniowy itp. nonsensy. 

zdaję sobie sprawę, że w dzisiejszym świecie trud-
no sobie wyobrazić całkowite zatrzymanie odpływu 
ludzi i pieniądza za granicę. Ale chodzi o skalę, cho-
dzi o to, żeby nie było samych transferów i ucieczek. 
Należę do wymierającego pokolenia, które ze współ-
czesnej perspektywy operuje kategoriami zupełnie 
anachronicznymi czy wręcz idiotycznymi. I nie jest 
dla mnie zupełnie bez znaczenia, w jakim języku 
będą do mnie mówić moje dzieci i wnuki. Nie dlate-
go, że mam do tych, którzy mówią w innym języku, 
jakąś jawną czy skrywaną niechęć. Po prostu te sto 
lat temu wymyśliliśmy sobie państwo narodowe, za-
korzenione w pewnym języku, terytorium i tradycji, 
i ja się do tego interesu zapisałem. Nie nadaję się już 
na „obywatela świata”.

 – A jednak są przykłady, takie jak kraje skandynaw-
skie, gdzie systemy podatkowe, i to systemy mocno 
progresywne, oparte o zasadę redystrybucji znacz-
nej części dochodów najbogatszej części społeczeń-
stwa, jednak działają.

 – Państwa Północy to bogate państwa wysokich po-
datków, a zarazem w bardzo fajny sposób plebejskie, 
nielubiące ludzi bogatych w naszym, oligarchicznym 
stylu, znajdujące dla nich miejsce, ale narzucające 

zasadę, że za przywilej związany z byciem bogatym 
trzeba płacić. Oczywiście jest to dla wielu ideał, choć 
to nie moja bajka. Niestety my do tego ideału mamy 
nawet dalej, niż to sobie wyobrażamy. dlatego staram 
się trzymać pragmatyki i tego, co możliwe tu i teraz. 
Postarajmy się, na początek, za pomocą podatków 
rozróżnić tych, którzy są tzw. podatnikami inwestu-
jącymi i nieinwestującymi. Tym, którzy inwestują 
swoje pieniądze w kraju, państwo może się odwdzię-
czyć względnie niskimi podatkami lub nawet bra-
kiem opodatkowania. Ale jeżeli nie chcesz wydawać 
swoich pieniędzy – płać. Jeśli udałoby się doprowa-
dzić ściągalność tych podatków przynajmniej do po-
ziomu średniej stawki dla całej populacji, to byłoby 
coś. Nie chodzi o tworzenie gospodarczej autarkii, 
o zamknięcie granic. Chodzi o prowadzenie przez 
państwo polityki preferencji wobec tych, którzy duże 
pieniądze zarobione w  Polsce wydają na miejscu. 

 – Straty związane z  optymalizacją podatkową i  in-
nymi patologiami polskiego systemu podatkowe-
go szacuje Pan na miliardy złotych w każdym roku 
budżetowym.

 – Wynika to ze znanych wyliczeń dotyczących podat-
ków ściąganych w ostatnich kilku latach. Gdybyśmy 
wrócili choćby do poziomu efektywności fiskalnej 
z roku 2008, moglibyśmy przywrócić budżetowi pań-
stwa 3% Pkb, tj. ok. 50 miliardów złotych. Realizacja 
takiego celu nie przerasta naszych możliwości. Wie-
dza w tej dziedzinie jest dostatecznie duża, zasoby 
wystarczające. Problem polega na tym, że nikt nie 
chce się tym zająć ani tym bardziej – poprzeć. Tego 
rodzaju przedsięwzięcia wymagają bowiem silnego 
wsparcia większości społeczeństwa. Tymczasem 
dziś niemal niewyobrażalna jest myśl, że większość 
społeczeństwa podchwyci ideę lepszej ściągalności 
należnych podatków, wzmocnienia aparatu skarbo-
wego itp., choćby w imię interesów przyszłych poko-
leń, które będą musiały spłacać długi Rostowskiego, 
w imię emerytur dla nas i dla naszych dzieci. 

 – Mimo to podejmuje Pan próby tworzenia progra-
mów wyjścia z dzisiejszego stanu rzeczy.

 – To jest naprawdę niezbyt trudne. Napisać dobre pra-
wo umiemy, bo wiemy jak wygląda złe, czyli obecne, 
a zwłaszcza to, co tworzy Ue. Oczywiście wyma-
ga to działania w dobrej wierze, co jest warunkiem 
niezbędnym dla tworzenia prawa. zarządzać pań-
stwem w taki sposób, żeby urzędnicy stali się ak-
tywnymi strażnikami interesu publicznego, to też 
nie jest jakaś wielka filozofia: trzeba tylko chcieć to 
robić. Największy problem mamy z sądami. Ich na-
prawa to rzeczywiście kwestia lat. Ale dobre sądy są 
dla systemu podatkowego pewną ultima ratio – jeśli 
prawo będzie dobrze napisane i nie będzie „wrogo” 
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stosowane, to sprawy będą do nich trafiać tylko 
w bardzo szczególnych przypadkach. stworzenie 
prawa podatkowego od nowa – zamiast kolejnego 
programu łatania dziur nowelizacjami i noweliza-
cjami nowelizacji – stworzenie nowych ustaw o po-
datku dochodowym, o podatku Vat, o akcyzach itp. 
nie jest sprawą zbyt skomplikowaną. Mało tego, te 
ustawy są już w zasadzie napisane, wystarczy je 
powyciągać z szuflad, odkurzyć i zaktualizować – 
kwestia kilku tygodni. „Ustawienie do pionu” roz-
leniwionych urzędasów, zwalczanie korupcji – to 
także kwestia zwyczajnej woli politycznej i konse-
kwencji, może również ujawnienia, osądzenia i pu-
blicznego napiętnowania kilku spektakularnych 
przekrętów. Moje działania polegają przede wszyst-
kim na dobijaniu się do świadomości polityków, na 
próbach budzenia w nich woli zmiany. Ale nawet 
najlepsi z nich, ci, którzy naprawdę chcą coś zmie-
nić, nie do końca wiedzą, po co i dla kogo. zmiany, 
o jakich mówimy, nie przyniosą bowiem doraźnych 
korzyści politycznych – to są zmiany dla przyszłych 
pokoleń. Tymczasem żyjemy w  kraju, który pod 
względem demograficznym z roku na rok kurczy się: 
bądź to wymiera, bądź emigruje do „lepszego świa-
ta”, który też ma swoje problemy ze sprawnością 
państwa, z długiem publicznym, z emeryturami i ze 
ściąganiem podatków – ale jest bogatszy i w krótkiej 
perspektywie ma o wiele więcej do zaoferowania.

 – Czasem przedstawia Pan okres, w  którym pełnił 
funkcję wiceministra finansów  – przypomnijmy, 
w  rządach Olszewskiego, Pawlaka, Suchockiej 
i Oleksego – czyli lata 1992–1996, jako niemalże zło-
ty wiek, jeśli chodzi o kondycję polskiego państwa, 
a w szczególności systemu fiskalnego. Tymczasem 
często z tego właśnie transformacyjnego okresu wy-
wodzi się źródła dzisiejszych patologii. Czy z per-
spektywy czasu widzi Pan błędy tamtego okresu 
albo przesłanki późniejszych problemów?

 – Myślę, że tamten czas łączył w  sobie, jak zawsze 
przypadkowo, kilka bardzo pozytywnych czynni-
ków, w większości dziś już nieobecnych. Po pierw-
sze  – byliśmy państwem o  potężnej nadwyżce 
demograficznej, mieliśmy co prawda tracące stabil-
ność zatrudnienia, ale jednak dynamiczne i nieźle 
wykształcone pokolenia. Pokolenia, które chciały 
sukcesu i chciały ten sukces osiągnąć tutaj, a nie 
gdzieś tam w europie. Oczywiście nie było jeszcze 
wtedy otwartych granic, ale mam też wrażenie, że 
nie było takiego parcia na ucieczkę, jaka zaczęła się 
po kilkunastu latach. Wśród ówczesnej kadry rządzą-
cej byli ludzie bardzo różni. z jednej strony – sporo 
nowych ideowców, którzy chcieli ten świat napra-
wiać. Obok nich w zastanym aparacie urzędniczym 
było wielu porządnych ludzi, fachowców, rzetelnie 

wykonujących swoją pracę. znaczna część biurokra-
tów „komunistycznego chowu” bała się kraść, bo 
była wytresowana przez opresyjne państwo – albo 
zwyczajnie nie chciała i  nie potrafiła. Poza tym 
struktura władzy lat 90. była jeszcze dość amorficz-
na, niezdefiniowana – można powiedzieć, że każdy 
miał tyle władzy, ile chciał mieć, że władza leżała 
do pewnego stopnia na ulicy, a raczej na korytarzu 
rządowych budynków. siła sprawcza zdetermino-
wanego wiceministra mogła być bardzo duża. Jeżeli 
wtedy chciał dobrze – a wydaje mi się, że ja chcia-
łem – to mógł wiele zdziałać. dziś wiceminister to 

„prawie nikt”. Wreszcie – mieliśmy nieporównanie 
większy potencjał gospodarczy. Jeszcze nie znisz-
czono do szczętu przemysłu – a w latach 1993–95 
udało się nawet proces jego destrukcji zatrzymać. 
ówczesna gospodarka była niewątpliwie w stanie 
chaosu, ale była. Potem, na nasze historyczne nie-
szczęście, wrócił balcerowicz, ze swoją nieposkro-
mioną żądzą restrukturyzacji  – czyli zniszczenia. 
swego czasu zastanawiałem się, czy lepiej było prze-
mysł zniszczyć, czy oddać oligarchom. dzisiaj nie 
mam już wątpliwości, że z dwojga złego lepsza była 
oligarchia. Oni by to przynajmniej chronili – w swo-
im prywatnym interesie. Międzynarodowe koncerny 
zainteresowane były wyłącznie wykupem potencjal-
nej konkurencji.

Tamten czas, po okresie kompletnej katastrofy, 
jaka nastąpiła w latach 1989–91, był naprawdę dość 
nietypowy dla ostatniego dwudziestolecia. Udało 
się wtedy, z roku na rok, zwiększyć dochody budże-
towe nawet o  70%. Ludzie zresztą chcieli jeszcze 
wtedy płacić podatki. Potem wszystkie pozytywne 
czynniki, z  jakimi mieliśmy w  tamtych latach do 
czynienia, odeszły nieodwracalnie. dziś nie ma już 
dynamizmu młodego pokolenia, nie ma dobrych 
trendów demograficznych, nie ma przemysłu, nie ma 
pracy. Mamy za to korporacje, które nie płacą u nas 
podatków – i kto im podskoczy? – i coraz bardziej 
zdemoralizowaną, przez lata ogłupianą klasę urzęd-
niczą. Nie mamy natomiast idealistów w polityce – są 

„liberałowie”, a oni z istoty nie nadają się na trudne 
czasy. Między tamtą epoką a dniem dzisiejszym jest 
prawdziwa przepaść.

A czy popełniano wtedy błędy, czy były złe tenden-
cje, które przyczyniły się do tego, co nastało później? 
Oczywiście, były: pojawiała się zorganizowana prze-
stępczość, były afery, ale na tle obecnej przestępczo-
ści podatkowej ich skala była wręcz śmieszna. Poza 
tym tamto zło było przynajmniej dla wszystkich roz-
poznawalne, łatwe do nazwania. dzisiejsze zło jest 
subtelne, a jego granice – zamazane. zamiast ban-
dytów mamy „optymalizację podatkową”, dzisiejsi 
przestępcy noszą białe kołnierzyki i zazwyczaj nie 
mają krwi na rękach. 
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 – Niektórzy zarzucają, że atakuje Pan mechanizmy, 
z  których na co dzień  – jako doradca podatkowy, 
ekspert, słowem, człowiek „biznesu podatkowe-
go” – korzysta.

 – Ludzie z branży „optymalizacyjnej” uważają, że je-
stem wobec nich nielojalny. I bardzo dobrze. Nie chcę 
być lojalny wobec ludzi, których działania uznaję za 
szkodliwe. Gwarantuję, że gdybym – mówiąc publicz-
nie to, co mówię – stosował w swojej pracy podobne 
metody co tzw. wielki przemysł podatkowy, to prze-
czytałby Pan o tym na pierwszych stronach gazet, po-
kazywano by Panu, jakie „lewe” firmy założyłem na 
Malediwach itd. Nigdy nie negowałem faktu, iż nale-
żę do biznesu podatkowego, ale istnieją bardzo różne 
twarze tego biznesu. Można działać w granicach pra-
wa, można prawo lekceważyć, można je naciągać albo 
dostosowywać do swoich potrzeb. Można uprawiać 
zawód doradcy podatkowego w ramach pewnych pod-
stawowych zasad gry albo można te zasady dowolnie 
pod siebie układać, wespół z urzędnikami, z którymi – 
cytując liderów tego sektora – „można mieć wyśmie-
nite relacje”. Wiem oczywiście, że prawo ma wiele 
twarzy, że można je różnie interpretować, ale jest. do 
tego dochodzą jeszcze kwestie etyki: umawiamy się, 
że nie robimy szwindli, że nie wystawiamy „lewych” 
faktur, nawet jeśli wiemy, że nikt nam tego nie udo-
wodni. Po drugiej stronie jest świat, który, mówiąc 
oględnie, podchodzi do tych zasad bardziej „liberal-
nie”, bardziej „elastycznie”. Tak jak powiedziałem 
kiedyś jednej dziennikarce (oczywiście także i ta wy-
powiedź nie została opublikowana): będę przestrzegał 
prawa, nawet napisanego za pieniądze lobbystów, bo 
mimo że jest tak skażone, pozostaje prawem. Praw-
da, że taka wypowiedź nie nadaje się do publikacji 
w dzienniku, który na co dzień cytuje „ekspertów 
z międzynarodowego biznesu doradczego”? 

Mój zawód jest zawodem prawniczym. Tak jak ad-
wokat, pomagam czasami w sporze z władzą – w tym 
przypadku władzą fiskalną  – bronić się ludziom, 
którzy często nie są całkiem uczciwi. Na tym pole-
ga moja rola. Każdy ma prawo do obrony. zupełnie 
czym innym jest sytuacja, w której doradca wymyśla 
swojemu klientowi „lewe” firmy, które wystawiają 

„lewe” faktury, czyli prowadzi dla niego „agresyw-
ne planowanie podatkowe”. z towarzystwem, które 
w ten sposób działa, nie chcę mieć nic wspólnego 
i bardzo bym nie chciał, żeby ono mnie chwaliło. Mu-
siałbym się wtedy poważnie zastanowić, gdzie po-
pełniłem błąd [śmiech]. W pewnym momencie życia 
nauczyłem się, że jeżeli pewne tytuły, np. „Gazeta 
Wyborcza”, kogoś agresywnie krytykują, to jest to 
niezawodny znak, że robi coś dobrego. 

 – Dziękuję za rozmowę. 
Warszawa, kwiecień 2014 r.
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Wprowadzenie i redakcja 
naukowa bartłomiej błesznowski. 
Wprowadzenie do dziejów polskiej 
spółdzielczości Remigiusz Okraska

Kooperatyzm, 
spółdzielczość, 
demokracja.  
Wybór pism
Wybór pism najważniejszych polskich działaczy 
politycznych związanych z praktycznie wszystki-
mi stronami sceny ideowej, na czele z Edwardem 
Abramowskim – filozofem, psychologiem, wizjone-
rem społecznym. Znajdziemy tu teksty dotyczące 
głównych założeń i ideałów ruchu spółdzielczego 
w początkach XX wieku, społecznych aspektów 
funkcjonowania spółdzielni, rozwoju różnorakich 
gałęzi spółdzielczości – robotniczej, konsumenc-
kiej, kredytowej czy mieszkaniowej, związków 
między kooperacją a socjalizmem, a także rozwoju 
spółdzielczości żydowskiej.

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Książka jest dostępna w sklepie wydawcy: 
www.wuw.home.pl
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z mapy Polski w ostatnich latach zniknęły setki szkół, 
placówek pocztowych czy posterunków policji. Cię-
cia przeprowadzane przez kolejne instytucje w imię 
obniżania kosztów dotykają przede wszystkim Pol-
skę powiatową. dla jej mieszkańców odbiór awizo 
może wiązać się z kilkunastokilometrową wyprawą, 
o ile nie z wzięciem urlopu. dojazd do nowej, lepiej 
wyposażonej podstawówki może oznaczać dla dziec-
ka konieczność obudzenia się jeszcze przed świtem, 
by potem przez kilkadziesiąt minut kluczyć auto-
busem szkolnym, zbierającym w kolejnych wsiach 
i przysiółkach małe postaci z wielkimi plecakami. 
Uczniowie liceów, techników i zawodówek muszą 
z kolei podejmować decyzję, czy „zrywają się” z lek-
cji i podążają na ostatni autobus do swojej miejsco-
wości, czy zostają w szkole do końca zajęć, ale do 
domu jadą autostopem. A mieszkańcy wsi, chcąc po-
rozmawiać ze swoim dzielnicowym o niepokojących 
zdarzeniach u sąsiadów, muszą wybrać się w 30-kilo-
metrową podróż do miasta powiatowego.

Dojazd do szkoły życia
W ciągu ostatnich pięciu lat z polskiego krajobrazu 
zniknęło prawie tysiąc szkół podstawowych. Według 
danych Instytutu Badań Edukacyjnych w roku szkol-
nym 2007/2008 funkcjonowało 13 483 szkół pod-
stawowych, natomiast w roku szkolnym 2012/2013 
działało 12 696 podstawówek. Ogółem w badanym 
okresie zamknięto w sumie 954 placówki – samo-
dzielne szkoły podstawowe, szkoły podstawowe 
w zespołach oraz filie szkół podstawowych. Likwi-
dacje w przytłaczającej większości dotknęły szkół 
wiejskich – 53,5 proc. spośród zamkniętych w latach 
2007–2012 to placówki w gminach typowo wiejskich, 

17,6 proc. w gminach wiejskich popegieerowskich, 
natomiast 14,7 proc. to placówki w gminach miej-
sko-wiejskich z dominującą funkcją rolniczą1. Ogó-
łem 86 proc. zlikwidowanych szkół podstawowych 
w latach 2007–2012 to szkoły z gmin wiejskich oraz 
miejsko-wiejskich.

Choć w okresie 2007–2012 łącznie zlikwidowano 
170 gimnazjów, to bardziej niż o ograniczeniach na-
leży mówić o zmianach w sieci szkół gimnazjalnych. 
Mianowicie w roku szkolnym 2007/2008 działało 6281 
gimnazjów, a w roku szkolnym 2012/2013 – 6470. Jak 
tłumaczą autorzy raportu, w dużej mierze wynika to 
z faktu, że na terenie wielu gmin funkcjonuje tylko 
jedno gimnazjum, co uniemożliwia wójtom przepro-
wadzenie likwidacji2.

Likwidowanie szkół odbywa się na dwa sposoby. 
Albo placówka oświatowa jest wygaszana, co ozna-
cza, że nie przyjmuje nowych uczniów, ale dotych-
czasowym pozwala się dokończyć edukację, albo 
placówka likwidowana jest w trybie natychmiasto-
wym, co skutkuje jednoczesnym przeniesieniem 
wszystkich uczniów do większej placówki. druga 
metoda wiąże się z tym, że dzieci, przyzwyczajone 
do małej szkoły w dobrze znanym środowisku wła-
snej wsi, w sposób nagły przenoszone są do dużej 
placówki w innej miejscowości – oznacza to całko-
witą zmianę warunków edukacji. Dziecko z małej, 
kilkudziesięcioosobowej lub nawet kilkunastooso-
bowej szkoły z rodzinną atmosferą, nagle trafia do 
dużego, czasem kilkusetosobowego molocha, do 
którego uczęszczają uczniowie z wielu miejscowo-
ści. Co więcej, duże zespoły szkół często mieszczą 
w sobie szkołę podstawową i gimnazjum – w jednym 
budynku spotykają się więc uczniowie w  bardzo 

Raport ze znikającego 
państwa

Karol Trammer
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różnym wieku. elżbieta Tołwińska-Królikowska 
z federacji Inicjatyw Oświatowych w opracowaniu 
na temat wiejskiej edukacji zwraca uwagę, że wią-
że się to z konkretnymi zagrożeniami dla rozwoju 
dziecka: Nieśmiałe, mniej elokwentne dzieci wycofują 
się, nie uzyskują wystarczającego wsparcia na począt-
ku szkolnej kariery, co je demotywuje do wysiłku i ob-
niża samoocenę3.

swoiste zabezpieczenie na wypadek likwidacji 
szkoły podstawowej lub gimnazjum stanowić mają 
zapisy Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty. Mówi ona, że droga dziecka z domu do szko-
ły nie może przekraczać 3 km – w przypadku uczniów 
klas I–IV szkół podstawowych oraz 4 km – w przypadku 
uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów 
gimnazjum. Jeżeli odległość jest większa, gmina ma 
obowiązek zapewnić bezpłatny transport.

Pomimo że w większości przypadków odległość wsi 
do większej szkoły nie jest bardzo duża (kilka kilome-
trów), to droga dojazdu autobusu jest dużo dłuższa 
z powodu konieczności objechania wielu wsi – czas 
dojazdu to nawet godzina – czytamy w materiale fe-
deracji Inicjatyw Oświatowych. – W okresie zimowym 
przejazdy lokalnymi drogami nie odbywają się punktu-
alnie – dzieci marzną na przystankach. Ze względu na 
organizację dowozu dzieci często docierają do szkoły 
dużo za wcześnie, na przykład o godz. 6.30, i czekają 
na rozpoczęcie lekcji w świetlicy4.

Dowozowi do szkół przyjrzała się również Naj-
wyższa Izba Kontroli – w 2009 r. podczas kontroli 
w gminach wiejskich Warmii i Mazur wykryto przy-
padki transportu szkolnego zorganizowanego tak, że 
uczniowie najmłodszych klas szkoły podstawowej 
przebywali poza domem ponad osiem godzin, choć 
ich lekcje trwały cztery godziny. Niektórzy ucznio-
wie klas nauczania początkowego oczekiwali na 
odwiezienie do domów ponad trzy godziny po za-
kończeniu lekcji. Z drugiej strony oferta edukacyjna 
dostępna dla dzieci dowożonych jest uboższa niż dla 
miejscowych – część zajęć pozalekcyjnych odbywa 
się już po ostatnim odjeździe autobusu szkolnego.

Likwidacja szkoły niesie za sobą również skutki 
niezwiązane bezpośrednio z jakością zdobywania 
wiedzy. dla środowisk wiejskich budynek szkolny – 
nierzadko wybudowany siłami mieszkańców – czę-
sto stanowi miejsce spotkań, zebrań, na których 
społeczność debatuje nad lokalnymi problemami, 
organizuje spotkania kulturalne i sportowe. Wresz-
cie budynek szkolny może stanowić miejsce spo-
tkań z przedstawicielami władzy samorządowej czy 
schronienie dla ofiar pożarów lub klęsk żywioło-
wych. Zwykle po likwidacji szkoły samorząd gminny 
porzuca albo sprzedaje budynek, przez co społecz-
ność wiejska traci kluczowe miejsce podtrzymujące 
lokalne współdziałanie.

Legalne wagary
O ile uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów 
mają zapewniony przez gminy lepszy lub gorszy 
transport szkolny, o  tyle uczniowie szkół ponad-
gimnazjalnych – liceów, techników i szkół zawodo-
wych – korzystają z ogólnodostępnego transportu 
publicznego. Zaspokojenie tej, wydawałoby się, zu-
pełnie podstawowej potrzeby – w sytuacji nieustan-
nych cięć w  rozkładach jazdy przewoźników 
PKS – staje się dużym problemem. W wielu szkołach 
normalnością stało się już zjawisko, że uczniowie 
opuszczają ostatnie lekcje – inaczej bowiem nie są 
w stanie zdążyć na ostatnie autobusy. Problemem 
lokalnej komunikacji autobusowej jest minimali-
styczna oferta – w wielu relacjach uruchamiane są 
dwa połączenia: jedno rano, drugie wczesnym po-
południem. Nierzadko ostatnie autobusy z miasta 
powiatowego do mniejszych miejscowości rozjeżdża-
ją się około godz. 14.00–15.00, a więc jeszcze przed 
ostatnim dzwonkiem w szkołach.

Polskim rozwiązaniem tego problemu jest sto-
sowanie – nazwijmy to – legalnych wagarów. Aby 
uczniowie mogli zdążyć na ostatni autobus do swo-
jej miejscowości, wypuszczani są z ostatnich lekcji. 
W  wielu szkołach możliwość zwalniania uczniów 
z ostatnich lekcji w tym celu wpisywana jest już do 
prawa szkolnego. Przykłady takich zapisów można 
znaleźć np. w regulaminach usprawiedliwiania nie-
obecności zespołu szkół Ponadgimnazjalnych im. 
eugeniusza Kwiatkowskiego w  Grodzisku Wielko-
polskim, II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana 
Twardowskiego w Oleśnicy czy zespołu szkół nr 1 
im. rtm. Witolda Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej. 

Trudno uznać, że uczeń, który w trakcie trwania 
zajęć zmuszony jest pakować plecak i wybiegać z lek-
cji na dworzec PKS, zdobywa wiedzę w cywilizowa-
nych warunkach, nie mówiąc o możliwościach jego 
udziału w  kółkach pozalekcyjnych, zajęciach wy-
równawczych, inicjatywach społeczności uczniow-
skiej, popołudniowych wydarzeniach kulturalnych 
czy po prostu o spędzaniu czasu ze znajomymi po 
skończonych lekcjach.

W niektórych szkołach nieoficjalnie wyróżnia się 
grupę uczniów wracających ze szkoły „na własną 
rękę” – to ci, którzy chcą bądź muszą zostać w szkole 
do końca zajęć, co następnie wiąże się z konieczno-
ścią udania się na drogę wylotową z miasta w celu 
złapania okazji, którą zwykle jakoś udaje się wrócić 
do domu. Problem takich powrotów ze szkół wcale 
nie jest marginalny.

Organem prowadzącym szkoły ponadgimnazjal-
ne są samorządy powiatowe. Licea, technika oraz 
zawodówki, zgrupowane zwykle przede wszystkim 
w mieście powiatowym, obsługują młodzież z obsza-
ru całego powiatu – często osoby dojeżdżające spoza 
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miasta stanowią większość społeczności uczniow-
skiej danej placówki.

Temida ślepa i odległa
Instytucją o  zasięgu ponadlokalnym jest również 
sądownictwo. W ostatnim czasie nieustannie podle-
gało ono przekształceniom. z początkiem kwietnia 
2011 r. zlikwidowano 74 spośród 159 wydziałów pracy 
działających w sądach rejonowych. Na celownik po-
szły przede wszystkim te z mniejszych miast. Ozna-
czało to przeniesienie rozstrzygania spraw z zakresu 
prawa pracy do większych – m.in. z dębicy do Rze-
szowa, z Końskich do Kielc, z Krosna Odrzańskiego 
do zielonej Góry, z Lęborka do słupska, z Limanowej 
do Nowego sącza, z Olkusza do Chrzanowa i Krako-
wa, z Opoczna do Tomaszowa Mazowieckiego, ze 
strzelec Krajeńskich do Gorzowa Wielkopolskiego 
czy z zambrowa do łomży.

Rozstrzyganie spraw z zakresu prawa pracy prze-
niesiono nierzadko o kilkadziesiąt kilometrów – dla 
przykładu odległość drogowa z Krosna Odrzańskiego 
do Zielonej Góry wynosi 36 km, z Końskich do Kielc 
50 km, a z Lęborka do Słupska 52 km. Andrzej Radzi-
kowski, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Po-
rozumienia związków zawodowych, jeszcze przed 

wejściem zmian w życie, alarmował w piśmie do mi-
nistra sprawiedliwości: Z pewnością wiele osób zrezy-
gnuje z dochodzenia swych roszczeń. Pracownik będzie 
bowiem zmuszony ponosić dodatkowe koszty związa-
ne m.in. z dojazdem do innych miejscowości, w których 
znajduje się sąd pracy, co może stanowić dla niego duże 
obciążenie finansowe. Na problem zwracali uwagę nie 
tylko przedstawiciele środowiska związkowego. Ko-
nieczność podróżowania do placówki oddalonej o kil-
kadziesiąt kilometrów może zniechęcić pracowników 
do dochodzenia swoich roszczeń od pracodawców – tak 
zmiany komentowała beata Pawłowska z kancelarii 
brighton&Wood.

W połowie maja 2012 r. – rok po likwidacji wydzia-
łów pracy w 74 sądach rejonowych – upublicznione 
zostały dane ukazujące, że czas rozstrzygania spraw 
z zakresu prawa pracy w skali całego kraju wydłużył 
się z 4,6 miesiąca do 5,1 miesiąca. Rekordowy wzrost 
nastąpił w okręgu lubelskim – z 2,5 miesiąca do 5,2 
miesiąca5. Przy każdej sprawie sądowej czas ma 
znaczenie, jednak przy sądzeniu się z pracodawcą 
o niewypłacone wynagrodzenie rosnąca długość po-
stępowania sądowego jest szczególnie bolesna.

Wydłużanie się czasu trwania postępowań wy-
jaśniano właśnie zmniejszeniem liczby wydziałów 

W ciągu ostatnich pięciu 
lat z polskiego krajobrazu 
zniknęło prawie tysiąc szkół 
podstawowych. Likwidacje 
w przytłaczającej większości 
dotknęły szkół wiejskich.

fot. Karol Trammer
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pracy. Wynika ono z likwidacji wielu wydziałów pracy 
w sądach rejonowych – mówił Artur Ozimek z sądu 
Okręgowego w Lublinie, a Waldemar Żurek z sądu 
Okręgowego w Krakowie tłumaczył: Sprawy przejęły 
sądy z większych miast, ale bez etatów, bo sędziowie 
likwidowanych wydziałów pozostali w macierzystych 
placówkach6.

doświadczenia z „reformy” sądownictwa pracy 
nie stanowiły przestrogi dla dalszych zmian w wy-
miarze sprawiedliwości – wkrótce po pojawieniu się 
wymiernych wskaźników świadczących o  nienaj-
lepszych efektach reorganizacji sądownictwa pracy 
podpisano Rozporządzenie ministra sprawiedliwo-
ści z dnia 5 października 2012 r. w sprawie zniesienia 
niektórych sądów rejonowych. Akt ten z  począt-
kiem 2013 r. zniósł 79 sądów rejonowych. Pod poję-
ciem „zniesienia” kryło się odwołanie prezesa sądu 

i  przekształcenie podlegających mu wydziałów 
w jednostki zamiejscowe sądu z innego miasta. dla 
przykładu wydział cywilny, wydział karny, wydział 
rodzinny i  nieletnich oraz wydział ksiąg wieczy-
stych zniesionego sądu Rejonowego w Krotoszynie 
stały się wydziałami zamiejscowymi przypisanymi 
do sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Autor reformy – ówczesny minister sprawiedliwo-
ści Jarosław Gowin – wielokrotnie przed wejściem 
w  życie podpisanego przez siebie rozporządzenia 
podkreślał, że zniesienie sądu nie oznacza jego 
likwidacji: W budynku, w którym dzisiaj znajduje się 
znoszony sąd, nadal będą toczyć się rozprawy. Jednak 
w uzasadnieniu do rozporządzenia znoszącego 79 są-
dów zapisano, że funkcjonowanie wydziałów będzie 
przedmiotem wnikliwego monitorowania, w kontek-
ście zasadności ich dalszego istnienia. dodajmy, że 

W 2006 r. było w Polsce 8553 
urzędów, filii i agencji poczto-
wych – z czego na obszarach 
wiejskich 4516. W 2012 r. ogól-
na liczba placówek wynosiła 
8446 – z czego na obszarach 
wiejskich już tylko 4047.
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funkcjonowanie wydziałów ma znacznie słabsze 
podstawy niż funkcjonowanie całych sądów. sądy 
są bowiem tworzone i znoszone rozporządzeniem 
ministra (które wymaga przeprowadzenia oceny 
skutków regulacji, konsultacji społecznych itp.), na-
tomiast do utworzenia i  likwidacji wydziałów wy-
starczy jego zarządzenie, które – jako że nie zalicza 
się do źródeł powszechnie obowiązującego prawa – 
może być wprowadzone w sposób bardziej niespo-
dziewany i zakulisowy. Zaledwie kilka miesięcy po 
zniesieniu 79 sądów rejonowych zaczęły pojawiać 
się zapowiedzi zniesienia części wydziałów zamiej-
scowych pozostałych po tych sądach (nim „Reforma 
Gowina” na dobre ostygła, media ujawniły, iż roz-
ważana jest likwidacja zamiejscowych wydziałów 
rodzinnych i nieletnich w sokołowie Podlaskim czy 
w Ostrzeszowie).

stowarzyszenie sędziów Polskich „Iustitia” 
w  uchw ale wydanej pod koniec 2012  r. przekony-
wało, że wydziały zamiejscowe będą jednostkami 
niesamodzielnymi i obywatele nie będą w nich mieli 
dostępu do prezesów sądów, do ich oddziałów admini-
stracyjnych i finansowych. W celu załatwienia licznych 
spraw lub złożenia skargi będą musieli jechać do innej 
miejscowości.

Może wiązać się to z prawdziwą wyprawą – przy-
kładowo gminy Biała Piska i Orzysz po zniesieniu 
Sądu Rejonowego w Piszu przeszły do obszaru wła-
ściwości Sądu Rejonowego w Szczytnie. Tymczasem 
z szeregu miejscowości położonych w gminach Biała 
Piska i Orzysz jest do Szczytna ponad 100 km.

Jak na razie wygląda na to, że „ucieczka” wymia-
ru sprawiedliwości z  mniejszych ośrodków zosta-
ła nieco spowolniona. 14 marca 2014 r. uchwalono 
Ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów 
powszechnych, która w  pewnym stopniu cofa de-
cyzję o  zniesieniu części sądów rejonowych. No-
welizacją tą wprowadzono mianowicie wymierne 
kryteria tworzenia i znoszenia sądów rejonowych: 
obszar właściwości danego sądu musi obejmować 
gminy zamieszkiwane przez nie mniej niż 50 000 
mieszkańców, a łączna liczba wpływających do sądu 
spraw cywilnych, karnych oraz rodzinnych i nielet-
nich musi wynosić co najmniej 5000. zapis umożliwi 
przywrócenie co najmniej 41 spośród 79 zniesionych 
z początkiem 2013 r. sądów rejonowych. 

Prezydent bronisław Komorowski nowelizację 
podpisał 31 marca 2014 r. – złożenie podpisu w spo-
sób widowiskowy odbyło się w budynku sądowym 
w słupcy, gdzie do końca 2012 r. funkcjonował sąd 
Rejonowy, a  następnie po zmianach wydziały za-
miejscowe sądu w Koninie. To dla mnie satysfakcja, 
że udało się znaleźć kompromis między oczekiwania-
mi społeczności lokalnych i środowiska sędziowskiego 
a dostosowaniem struktury sądownictwa do realnych 
potrzeb – oświadczył Komorowski.

Pożądanym rozwiązaniem, mającym na celu 
rzeczywiste dobro społeczności lokalnych, byłoby 
jednak wprowadzenie dodatkowego kryterium  – 
maksymalnej dopuszczalnej odległości do sądu re-
jonowego z każdej miejscowości znajdującej się na 
jego obszarze właściwości.

Policja już nie na posterunku
Jak w miastach powiatowych istnienie sądu świadczy 
o pewnej randze ośrodka, tak dla gmin znaczenie ta-
kie ma funkcjonowanie na miejscu jednostki policji. 
Liczba posterunków policji konsekwentnie jednak 
maleje – w ciągu siedmiu lat ubyła ich niemal połowa. 
Na początku 2007 r. na terenie całej Polski istniały 
804 posterunki, podczas gdy na początku 2014  r. 
było ich już jedynie 430. W tym czasie posterunki 
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zniknęły z wielu miejscowości gminnych oraz z ma-
łych miast.

W  najlepszym razie posterunki zastępowane są 
przez punkty przyjęć interesantów, gdzie funkcjo-
nariusze dyżurują przez kilka godzin w tygodniu. 
Takie punkty konsultacyjne mieszczą się często 
kątem w  siedzibie straży gminnej lub w  urzędzie 
gminy. Tak jest na przykład w mieście Osiek w po-
wiecie staszowskim, gdzie od czasu likwidacji po-
sterunku policjanci pojawiają się we wtorki w godz. 
14.00–16.00 oraz w środy w godz. 10.00–12.00, ocze-
kując na interesantów w magistracie. Na obszarze 
Komendy Powiatowej Policji w staszowie w ramach 
przekształceń zlikwidowane zostały trzy z czterech 
placówek w terenie.

Na terenie województwa lubelskiego w  2011  r. 
likwidacji uległo 105 komisariatów i posterunków. 
W efekcie na terenie działania Komendy Powiatowej 
Policji w Radzyniu Podlaskim, która swoim zasię-
giem obejmuje osiem gmin, nie istnieje żadna pla-
cówka policji w terenie. Tak samo sytuacja wygląda 
na obszarze Komendy Powiatowej Policji w Parcze-
wie. Wszyscy dzielnicowi, których rewiry obejmu-
ją w  sumie 115 miejscowości leżących na terenie 

całego powiatu, jako miejsce przyjmowania intere-
santów mają wyznaczony pokój w budynku komendy 
w Parczewie.

Zmiany w strukturze policji oznaczają przekształ-
canie tej formacji ze służby głęboko osadzonej w Pol-
sce lokalnej w służbę „ekspedycyjną”. Siły policyjne 
mają być koncentrowane w większych jednostkach – 
komisariatach i komendach powiatowych – z któ-
rych w miarę bieżących potrzeb wyruszają w teren. 
Argumentem Komendy Głównej Policji oraz Mini-
sterstwa spraw Wewnętrznych jest to, że gęsta sieć 
posterunków była dopasowana do czasów, gdy do-
stęp do telefonów nie był powszechny i zgłoszenia 
na policję często musiały odbywać się poprzez oso-
bistą wizytę.

Kierownictwo policji ma badania społeczne, z któ-
rych wynika, że dla ludzi najważniejsze są szybki kon-
takt telefoniczny i przyjazd na interwencję, ale ja też 
ze swoim mieszkańcami rozmawiam i słyszę od nich, 
że owszem, to jest ważne, nawet bardzo, ale dla nich 
równie ważna jest obecność w ich gminie posterunku. 
Póki on jest, mieszkańcy czują się po prostu bezpiecz-
niej – mówił Krzysztof Nowak, burmistrz Miastecz-
ka Śląskiego, na łamach czasopisma „Policja 997”7. 
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samorządowcy zwracają ponadto uwagę, że przy 
reorganizacji policji struktury państwowe podejmo-
wały decyzje bez brania pod uwagę opinii lokalnych 
władz. Nie może być tak, że gdy oczekuje się wsparcia 
od gminy dla policji, to kontakty są bardzo dobre, od-
bywają się konsultacje, określamy wzajemnie potrze-
by, a gdy podejmuje się decydujące rozmowy na temat 
likwidacji posterunku, to dla policji samorząd gminny 
nie jest w nich partnerem – mówił łukasz stachera, 
wójt gminy Poraj8.

Zmiany w strukturze policji bez wątpienia skut-
kują również wymuszaniem na obywatelach dal-
szych dojazdów w celu złożenia zeznań, załatwienia 
innych formalności czy chociażby spotkania się 
z dzielnicowym.

Niewidzialna ręka 
ministerialnego urzędnika
z długą wyprawą coraz częściej wiąże się również tak 
prozaiczna czynność jak nadanie lub odbiór przesyłki 
pocztowej czy opłacenie rachunków. Mowa o sieci 
pocztowej, która jest dość wymownym miernikiem 
dostępności do podstawowych usług publicznych. 
Poczta Polska, choć w 2009 r. przekształcona zosta-
ła z  przedsiębiorstwa państwowego użyteczności 
publicznej w spółkę akcyjną, wciąż w całości należy 
do państwa, posiadając dodatkowo status tzw. wy-
znaczonego operatora pocztowego – instytucji zo-
bowiązanej do wykonywania powszechnych usług 
pocztowych. Oznacza to obowiązek obsługi teryto-
rium całego kraju w każdy dzień roboczy. Usługi po-
wszechne muszą być świadczone w cenach, których 
nie można różnicować na przykład w zależności od 
dystansu między nadawcą a adresatem czy też w ob-
liczu konieczności pokonania przez listonosza kilku 
kilometrów z jednym listem do samotnego przysiół-
ka na końcu górskiej doliny.

Choć Poczta Polska spośród organizacji państwo-
wych wciąż najgłębiej penetruje Polskę lokalną, to 
ostatnie lata są czasem zmniejszającej się liczby jej 
placówek, szczególnie poza miastami. Według da-
nych Poczty Polskiej i  nadzorującego rynek pocz-
towy Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2006 r. 
było w Polsce 8553 urzędów, filii i agencji poczto-
wych – z czego na obszarach wiejskich 4516. W 2012 r. 
ogólna liczba placówek wynosiła 8446 – z czego na 
obszarach wiejskich już tylko 4047. W analizowa-
nym okresie zlikwidowano więc prawie pół tysiąca 
wiejskich placówek pocztowych.

Liczbę i sposób rozmieszczenia placówek na ma-
pie Polski reguluje się rozporządzeniami wyko-
nawczymi do prawa pocztowego. zasady mające na 
celu zagwarantowanie akceptowalnej gęstości sieci 
pocztowej wprowadzono Rozporządzeniem ministra 
infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie 

warunków wykonywania powszechnych usług pocz-
towych. Określono w nim, że Poczta Polska musi pro-
wadzić przynajmniej 8240 placówek, uwzględniając 
dodatkowe wskaźniki brzegowe: jedna placówka na 
7000 mieszkańców miast oraz jedna placówka na 
65 km2 powierzchni obszarów wiejskich.

Po dziewięciu latach dotychczasowe rozporządze-
nie zostało zastąpione nowym aktem prawnym pod 
bardziej enigmatyczną nazwą: Rozporządzenie mi-
nistra administracji i cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 
2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług po-
wszechnych przez operatora wyznaczonego (z tytułu 
rozporządzenia w ogóle nie wynika, że odnosi się 
ono do poczty). Nowe rozporządzenie wprowadziło, 
wydawałoby się, kosmetyczne zmiany w zasadach 
kształtowania sieci pocztowej. Po pierwsze, zmie-
niono wskaźniki brzegowe: jedna placówka na 6000 
mieszkańców gmin miejskich i miejsko-wiejskich, 
jedna placówka na 85 km2 powierzchni w gminach 
wiejskich. Po drugie – zrezygnowano z konkretnego 
wskazania w  rozporządzeniu minimalnej dopusz-
czalnej liczby placówek Poczty Polskiej na terenie 
całego kraju. 

bogdan dombrowski, wiceminister administracji 
i cyfryzacji, na posiedzeniu sejmu 21 listopada 2013 r. 
poinformował, że zgodnie z zawartymi w akcie praw-
nym wskaźnikami ludnościowymi i przestrzennymi 
powinno na terenie całej Polski funkcjonować co naj-
mniej 6920 placówek pocztowych. A zatem te niby 
kosmetyczne zmiany umożliwiły likwidację 1320 
urzędów, filii i agencji pocztowych, co oznacza moż-
liwość zmniejszenia sieci o 16 proc. placówek.

Nowe regulacje zamiast hamować niekorzystne 
procesy wymywania sieci usług publicznych z ob-
szarów wiejskich, właściwie je sankcjonują. Przede 
wszystkim zwiększają powierzchnię obszaru ob-
sługiwanego przez jedną pocztę na wsi. dodatkowo 
wraz z nowym rozporządzeniem podział na obsza-
ry wiejskie i  miasta został zastąpiony podziałem 
na gminy wiejskie oraz gminy miejskie i  miejsko-

-wiejskie, co umożliwiło w poszczególnych gminach 
miejsko-wiejskich „przesuwanie” do miast placó-
wek pocztowych z otaczających obszarów wiejskich. 
Wyjaśnijmy: gdy gmina miejsko-wiejska liczy 12 000 
mieszkańców, zgodnie z prawem muszą znajdować 
się w niej dwie placówki pocztowe – tyle że zgodnie 
z rozporządzeniem z 2013 r. obydwie mogą znajdo-
wać się w mieście, żadna zaś w okolicznych wsiach. 
Tymczasem poprzednie rozporządzenie z  2004  r. 
gwarantowało w takiej gminie funkcjonowanie pla-
cówek pocztowych zarówno w mieście, jak i na ota-
czającym je obszarze wiejskim.

Na efekty nowych zapisów nie trzeba było długo 
czekać. Jeszcze w lutym 2013 r. Poczta Polska infor-
mowała na swojej stronie internetowej, że posiada 
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ponad 8300 placówek. Natomiast obecnie – a więc 
ponad rok po przyjęciu rozporządzenia rozluźniają-
cego sieć pocztową – mowa jest już zaledwie o „ogó-
łem 7500 placówkach”.

sprawa znikających urzędów, filii i agencji poczto-
wych pokazuje, że o zaniku usług publicznych z ob-
szarów wiejskich nie zawsze decyduje niewidzialna 
ręka wolnego rynku. Często za problemem stoją 
konkretne wskaźniki, wpisywane do rozporządzeń 
w zaciszu ministerialnych gabinetów.

Urlop na odebranie listu
Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na dostęp-
ność usług pocztowych jest czas otwarcia placówek. 
Problem w tym, że żadne rozporządzenie wykonaw-
cze do prawa pocztowego nie definiuje standardów 
w tym zakresie. Mowa jest bowiem tylko o tym, że 
placówki pocztowe operatora wyznaczonego powinny 
być czynne we wszystkie dni robocze. Poczta Polska 
skrzętnie wykorzystuje ten zapis przy cięciu kosztów 
czy ograniczaniu etatów, zapewniając w efekcie lo-
kalnym społecznościom mocno ograniczony, by nie 
powiedzieć fikcyjny, dostęp do usług pocztowych.

Mianowicie na obszarach wiejskich funkcjonuje 
wiele placówek, których godziny otwarcia są wprost 
karykaturalne. Przykładowo filia w Nożynie w po-
wiecie bytowskim czynna jest w  godz. 8.00–9.30, 
filia w łupawie w powiecie słupskim w godz. 8.00–
10.30, filia w Jedlance w powiecie łukowskim w godz. 
13.00–14.00, filia w Pokaniewie w powiecie siemia-
tyckim w godz. 10.15–11.15, a filia w skomacku Wiel-
kim w powiecie ełckim w godz. 11.00–12.00. Mamy do 
czynienia z funkcjonowaniem placówek-alibi, dzięki 
którym liczba punktów pocztowych odpowiada i tak 
zmniejszającym się wymogom zawartym w ministe-
rialnym rozporządzeniu, jednak ich użyteczność dla 
lokalnych społeczności jest bardzo ograniczona.

Godziny otwarcia placówek pocztowych bywają 
symboliczne nawet w miejscowościach gminnych – 
na przykład w Orli w powiecie bielskim poczta czyn-
na jest w  godz. 10.30–14.00, w  sidrze w  powiecie 
sokólskim w godz. 11.00–14.45, w Książkach w powie-
cie wąbrzeskim w godz. 11.30–15.00, w Wieliczkach 
w powiecie oleckim w godz. 11.30–15.00, a w Warcie 
bolesławieckiej w powiecie bolesławieckim w godz. 
12.15–15.35.

Krótkie godziny otwarcia urzędów pocztowych 
symbolizują obniżającą się jakość życia na obsza-
rach wiejskich w  zupełnie podstawowym wymia-
rze – znalezienie w skrzynce pocztowej awizo może 
oznaczać dla mieszkańca wsi pracującego w mniej 
lub bardziej odległym mieście konieczność wzięcia 
urlopu w celu… pójścia na pocztę.

Od administracji państwowej należałoby ocze-
kiwać, że w  rozporządzeniu określającym zasady 

funkcjonowania sieci pocztowej kwestia godzin 
otwarcia placówek nie zostanie zupełnie pominięta. 
Rozwiązanie sprowadza się do zapisu o minimalnym 
zakresie godzin otwarcia w zależności od wielkości 
miejscowości i liczby obsługiwanych mieszkańców 
oraz zapisu o  jednym, dwóch dniach w  tygodniu, 
w które placówka pocztowa byłaby dodatkowo czyn-
na w godzinach popołudniowych. dzięki temu zapi-
sowi „niewidzialna ręka ministerialnego urzędnika” 
zamiast przyczyniać się do stopniowego zwijania 
usług publicznych, w bezpośredni sposób ułatwiła-
by życie obywatelom. Chyba właśnie takie powinny 
być efekty regulacyjnych funkcji państwa w kwestii 
działania przedsiębiorstw usługowych.

Uzdrawianie punktów aptecznych?
Typową działalnością dla obszarów wiejskich są 
punkty apteczne, które uzupełniają sieć aptek i zwięk-
szają dostępność podstawowych produktów farma-
ceutycznych dla mieszkańców wsi. W Polsce – według 
danych Głównego Inspektoratu farmaceutycznego – 
działa 1331 punktów aptecznych, które uzupełniają 
sieć 12 874 aptek ogólnodostępnych.

Punkty apteczne – często działające w naprawdę 
małych miejscowościach – mogą osiągać rentowność 
dzięki luźniejszym – w porównaniu do aptek – kry-
teriom, jakie są im stawiane. Kierownikiem apteki 
musi być magister farmacji, natomiast kierowni-
kiem punktu aptecznego może być technik farmacji. 
W przeciwieństwie do aptek punkty nie podlegają ry-
gorystycznym wymogom odnośnie do warunków lo-
kalowych i wyposażenia. Jednocześnie zakres oferty 
punktów aptecznych ograniczony jest listą zamiesz-
czoną w Rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 22 
października 2010 r. w sprawie wykazu produktów 
leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu 
w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach 
aptecznych. 

Pozycja punktów aptecznych wciąż jest niepew-
na. Największe zagrożenie dla tych placówek płynie 
przede wszystkim ze strony Naczelnej Rady Aptekar-
skiej – organizacji zrzeszającej magistrów farmacji. 
W lutym 2013 r. rada ogłosiła dość jednoznaczne sta-
nowisko, w którym domaga się, by zakończyć praw-
ną możliwość tworzenia nowych punktów aptecznych 
i  jednocześnie zobowiązać podmioty prowadzące 
w  dniu dzisiejszym punkty apteczne do przekształ-
cenia punktów aptecznych w apteki ogólnodostępne. 
Przekonują także, iż dalsze utrzymywanie punktów 
aptecznych jako podmiotu obrotu detalicznego pro-
duktami leczniczymi ogranicza pacjentom dostęp do 
pełnego zakresu usług farmaceutycznych i  pełnego 
asortymentu produktów leczniczych9.

Nie trzeba być jasnowidzem, aby przewidzieć, że 
konieczność przekształcenia punktów aptecznych 
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w apteki – zamiast tego „awansu” – przyniesie przede 
wszystkim likwidację sprzedaży leków w najmniej-
szych miejscowościach, a  w  miejsce problemu 

„niepełnego asortymentu” pojawi się problem bra-
ku jakiegokolwiek asortymentu. Paweł Klimczak, 
prezes Izby Gospodarczej Właścicieli Punktów Ap-
tecznych, w reakcji na stanowisko Naczelnej Rady 
Aptekarskiej stwierdził: W  wielu miejscowościach 
nawet punkt apteczny nie jest w stanie utrzymać się 
z przyczyn ekonomicznych. Nie ma więc podstaw, by 
sądzić, że w tym samym miejscu, gdzieś w niewielkiej 
wsi, utrzyma się apteka, ponosząca jeszcze wyższe 
koszty działalności. Ważny jest też ewentualny brak 
rąk do pracy. Być może w miastach jest wystarczająca 
liczba magistrów farmacji, ale nie na wsiach, a osoby 
z tytułem magistra farmacji niekoniecznie będą chcia-
ły dojeżdżać z miasta do jakiejś odległej miejscowości 
za stosunkowo niewielkie pieniądze. […] Oburza mnie 
też fakt, że Rada z jednej strony zarzuca punktom ap-
tecznym, iż nie są w nich dostępne wszystkie leki, pod-
czas gdy wcześniej sama domagała się wprowadzenia 
takich ograniczeń10.

sprawa punktów aptecznych pokazuje, że zagro-
żeniem dla funkcjonowania usług publicznych na 
obszarach wiejskich nie musi być jedynie pęd do 
bezmyślnego cięcia kosztów bez zważania na konse-
kwencje społeczne czy przestrzenne. Równie dobrze 
może to być lobbing korporacji zawodowych dążą-
cych do zapewnienia swoim członkom dominującej 
pozycji.

Zbyt drogie miejscowości
W sytuacji zanikania usług publicznych na obsza-
rach wiejskich oraz w mniejszych miastach bardzo 
dotkliwym problemem jest równoczesne zanikanie 
transportu publicznego, który po likwidacji punk-
tów usługowych w mniejszych miejscowościach po-
winien przynajmniej zapewniać sprawny dojazd do 
większych ośrodków w okolicy. 

Polska zajmuje niechlubną pozycję europejskiego 
lidera w kwestii rozrzedzania sieci kolejowej – w cią-
gu 20 lat skróciła się ona o jedną czwartą: w 1990 r. 
długość sieci kolejowej w Polskiej wynosiła 26,2 tys. 
km, a w 2010 r. – 19,7 tys. km11. Z tego w regularnym 
ruchu pasażerskim używanych jest około 13 tys. km 
linii kolejowych. W ciągu minionych dekad właści-
wie zniknął segment kolejowych połączeń zasięgu 
typowo lokalnego. 

Równolegle drastycznie ograniczona została oferta 
przedsiębiorstw PKs. Według danych Polskiej Izby 
Gospodarczej Transportu samochodowego i spedy-
cji, w 1990 r. autobusy Pks przejeżdżały łącznie 1 mld 
348 mln km, podczas gdy w 2010 r. – 716 mln km. 
z wielu miejscowości autobusy zostały całkowicie 
wycofane. Tam, gdzie autobusy jeszcze dojeżdżają, 

brakuje kursów popołudniowych czy wieczornych. 
Miewa to najróżniejsze następstwa – na przykład ta-
kie, że rodzice uczniów przeniesionych ze zlikwido-
wanej małej wiejskiej szkoły do placówki w większej 
miejscowości nie mają jak dotrzeć na zebrania szkol-
ne. Informuje o tym opracowanie federacji Inicja-
tyw Oświatowych: Rodziny wymagające największego 
wsparcia na ogół nie mają samochodów, w związku 
z tym ich możliwości uczestniczenia w szkolnych zebra-
niach rodziców są minimalne – komunikacja publicz-
na nie zapewnia połączeń pozwalających na dotarcie 
po południu na zebranie i wieczorny powrót do domu. 
Kontakty z nauczycielami rodzin uczniów najbardziej 
potrzebujących wparcia stają się sporadyczne. Tak 
to przeniesienie uczniów do większej i często w opinii 
publicznej – lepszej szkoły – obniża szanse rozwojowe 
i edukacyjne wiejskich dzieci12.

Oto jak zmiany – podejmowane niezależnie na róż-
nych szczeblach, w innym trybie czy w innym cza-
sie – nagle boleśnie ujawniają siłę równoczesnego 
oddziaływania na lokalne społeczności. Problemem 
jest brak dostrzegania związku między decyzja-
mi podejmowanymi przez różne ośrodki władzy. 
W efekcie dochodzi do sytuacji, że wójt bohatersko 
protestuje przeciwko zniesieniu „zbyt drogiego” po-
sterunku policji czy „zbyt drogiej” placówki poczto-
wej na terenie swojej gminy, niemalże w tym samym 
czasie przekonując radnych do pomysłu likwidacji 

„zbyt drogiej” małej wiejskiej szkoły. 
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 – Rozmowę o problemach z etyką w środowisku lekar-
skim powinno się chyba zacząć od funkcjonowania 
samorządu zawodowego.

 – Grzegorz Luboiński: Gdy w 1989 r. reaktywowano 
izby lekarskie, powszechnie liczono, że będą wypra-
cowywać standardy etyczne i monitorować ich prze-
strzeganie. Tak się niestety nie stało, gdyż z upływem 
czasu przewaga materii nad duchem, czyli pieniądza 
nad wyższymi wartościami, stawała się w moim za-
wodzie coraz bardziej wyraźna. boli mnie to tym bar-
dziej, że byłem członkiem komitetu założycielskiego 
izb, a wcześniej współzałożycielem „solidarności” 
w obecnym Centrum Onkologii. z tamtych czasów 
wyniosłem nadzieję, że lekarze zrzeszeni w korpo-
racji zawodowej będą właśnie solidarni – w zakresie 
swoich interesów, ale także z pozostałymi pracowni-
kami opieki zdrowotnej oraz z pacjentami. 

Ciosem był dla mnie już jeden z pierwszych zjaz-
dów, w bielsku-białej, na którym uchwalono Kodeks 
etyki Lekarskiej. zabrakło w nim tego, co wydawało 
mi się szczególnie ważne, czyli troski o etykę zawo-
dową. dyskusję zdominował spór światopoglądowy 
w sprawie aborcji. Następnym momentem przełomo-
wym dla izb lekarskich i ich wartości było utworze-
nie Ogólnopolskiego związku zawodowego Lekarzy. 
Wspomniana organizacja jest dla mnie dowodem nie-
udolności czy niewydolności samorządu lekarskiego, 
gdyż w dużej mierze zajmuje się tym, czym powinny 
się zajmować izby. Przy czym odkąd spełniono ocze-
kiwania związku i lekarze zarabiają naprawdę nieźle, 
nic nie słychać o jego działalności.

A czy ktoś słyszał o aktywności izb lekarskich? Też 
nie. W zeszłym roku w bardzo wielu ośrodkach nie 
wybrano delegatów na wybory okręgowe – z powodu 
braku chętnych. Co więcej, niemal wszędzie lekarzy 
trzeba było siłą zaciągać na głosowanie, żeby osiągnąć 
kworum, mimo iż wynosi ono zaledwie 20%. Pierwsze 

pytanie przeciętnego lekarza brzmiało: do czego służą 
izby lekarskie? One po prostu nie istnieją w świado-
mości środowiska. Nie ma w tym nic dziwnego: jestem 
członkiem sądu Lekarskiego Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Warszawie, ale nie potrafię wyjaśnić, co one 
robią, przynajmniej jeśli chodzi o walkę o etos zawodu.

Kiedy zakładaliśmy izby, człowiek kupował za 
swoje pieniądze trudną do zdobycia benzynę i jeździł 
na te wszystkie zebrania. Nie wydawało się wówczas, 
mnie przynajmniej, że z zasiadania w samorządzie 
lekarskim będą jakieś większe korzyści finansowe. 
Tymczasem delegaci z samego tytułu bycia naszy-
mi przedstawicielami stali się całkiem przyzwoicie 
zarabiającą grupą. Przeczytałem w „Pulsie Medycy-
ny”, i nikt tego nie dementował, że przewodniczący 
Naczelnego sądu Lekarskiego czy prezes Naczelnej 
Izby Lekarskiej otrzymują kwoty sięgające 20 tys. zł 
miesięcznie. Od zawsze postuluję, by tego typu infor-
macje były jawne, ale jestem zakrzykiwany, że było-
by to naruszanie prywatności, intymności, Ustawy 
o ochronie danych osobowych itd.

 – Wynagrodzenia w izbach są nieadekwatne do zakre-
su obowiązków?

 – Po objęciu stanowisk w samorządzie lekarze przeważ-
nie nie rezygnują z wykonywania zawodu. Nie wy-
obrażam sobie, że można w tym samym czasie być 
skutecznym dyrektorem szpitala, kierownikiem od-
działu i jeszcze prezesem okręgowej izby lekarskiej. 
Początkowym założeniem było obejmowanie tego 
typu funkcji przez doświadczonych kolegów w wie-
ku przedemerytalnym czy emerytalnym, a następnie 
kończenie lub przynajmniej zawieszanie przez nich 
znacznej części aktywności zawodowej. zamiast tego 
mamy przypadki takie jak prezes warszawskiej izby, 
który był jednocześnie... wiceministrem zdrowia. 
Trudno nazwać taką sytuację inaczej niż niesmaczną, 

z dr. n. med. Grzegorzem Luboińskim 
rozmawia Michał sobczyk

Lekarzu, 
lecz się 
sam
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gdyż między korporacją zawodową a administracją 
publiczną zawsze będzie istniało pole do konfliktu in-
teresów. Kiedy wspomniany minister podpisał ustawę 
refundacyjną, zdecydowanie negatywnie ocenioną 
przez środowisko lekarskie, to jak to świadczyło o wia-
rygodności samorządu?

 – System finansowania placówek medycznych, 
w  praktyce różnicujący pacjentów na bardziej 
i mniej „opłacalnych”, jest źródłem wielu patologii. 
Jakie niebezpieczeństwa kryją się w zasadach wyna-
gradzania lekarzy?

 – Pokusy czyhają zwłaszcza na zatrudnionych na tzw. 
kontraktach zadaniowych. Otrzymują oni określony 
procent stawek, na jakie nfZ wycenia poszczególne 
procedury medyczne, w związku z czym są bezpośred-
nio zainteresowani wykonywaniem przede wszyst-
kim tych dobrze płatnych. Nie zawsze natomiast tym, 
żeby były to procedury najlepsze dla pacjenta oraz 
optymalne z  punktu widzenia finansów szpitala.

Moje zastrzeżenia budzą także kontrakty godzi-
nowe. Wszyscy się oburzyli, gdy publicznie powie-
działem, że jeżeli anestezjolog ma płacone od liczby 
przepracowanych godzin, wówczas trudno wyma-
gać, żeby robota paliła mu się w rękach. Oczywiście 
zawsze znajdzie się ktoś, kto powie, że wolne wpro-
wadzanie do znieczulenia oraz długi czas monito-
rowania po obudzeniu zwiększają bezpieczeństwo 
pacjenta. W tym drugim przypadku zwykle wystar-
czy jednak 15 minut, a potem mierzenie co jakiś czas 
ciśnienia przez pielęgniarkę, podczas gdy lekarz 
może zająć się kolejnym pacjentem. sam obserwowa-
łem, jak temu samemu anestezjologowi, gdy miał pła-
cone „od sztuki”, wszystko szło znacznie sprawniej.

do pogwałcenia wszelkich zasad etyki zawodo-
wej niejednokrotnie prowadzi możliwość pracy na 
wielu posadach, budząca w  lekarzach pazerność. 
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Mogą więcej zarobić, jeśli będą krócej spać, w związ-
ku z czym leczą niewypoczęci – i popełniają błędy. 
zazwyczaj mogą wówczas liczyć na źle pojętą soli-
darność środowiska. Tymczasem powinno ono rze-
czowo przeanalizować przyczyny każdego błędu. 
Czy lekarz nie miał wystarczającego przygotowania, 
odpowiedniego sprzętu, a może nie spał trzy dni i był 
po prostu zmęczony? 

skoro już wspomniałem o solidarności, to moim 
zdaniem powinna ona przejawiać się również w kla-
sycznym ostracyzmie. Przed wojną lekarz, który pił 
i bijał żonę, nie był zapraszany na spotkania ani od-
wiedzany przez kolegów po fachu. Obecnie nie ma 
żadnych takich mechanizmów. Kiedy spotykam ko-
legę i tłumaczę mu, że jeśli nie przestanie wymuszać 
pieniędzy od pacjentów to źle skończy, w odpowiedzi 
słyszę śmiech: „Wszyscy wiedzą, ale nikt mi nic nie 
zrobi”. To pokazuje, że z troską o etos środowiskowy 
jest strasznie marnie. Nikt z samorządu lekarskiego 
nie przyjdzie do niego i nie powie, że jeżeli natych-
miast się nie opamięta, zostanie napiętnowany oraz 
postawiony przed Rzecznikiem Odpowiedzialności 
zawodowej.

 – Z czego to wynika? Zbyt wiele osób jest „umoczo-
nych” czy może lekarze są obojętni na etykę zawo-
dową swoich kolegów?

 – sprawa jest bardzo prosta. W przypadku wielu nie-
etycznych zachowań zakorzeniło się w środowisku 
przekonanie, że „wszyscy tak robią”. Kilka lat temu 
grupa młodych lekarzy zorganizowała kampanię 

„Nie biorę”, rozdawali nawet puste koperty. Od daw-
na jakoś nie słyszę o ich aktywności i podejrzewam, 
że zadziałała tutaj klasyczna kopernikańska zasada 
wypierania lepszego pieniądza przez gorszy. „Mój 
szef tak robi, jego zastępca tak robi, starsi asystenci 
tak robią – i nikt tego nie potępia” – myśli sobie młody 
lekarz i przyjmuje patologię za normę. Nie widzę dróg 
naprawy, dlatego że zdecydowana większość lekarzy 
jest za utrzymaniem status quo.

Już niedługo przejdę na emeryturę i przestanę wal-
czyć z korupcją i innymi nieprawidłowościami. Od 
młodych ludzi słyszę: „No i co Panu z tego przyszło, 
tylko kłopoty”. dla kształtowania ich postaw funda-
mentalne znaczenie ma to, że tego rodzaju działania 
rzeczywiście nie napotykają na żaden pozytywny 
odzew środowiska lekarskiego, Ministerstwa zdro-
wia (z  wyjątkiem okresu, kiedy na jego czele stał 
prof. Religa) czy Centralnego biura Antykorupcyj-
nego. Nie przypominam sobie żadnej reakcji odpo-
wiednich instytucji na zgłaszane nieprawidłowości, 
np. w zakresie zakupu sprzętu. Kiedy poinformowa-
łem przełożonego, że jedna z koleżanek sfałszowała 
dokumentację, specjalna komisja – na posiedzeniu, 
na które mnie nie zaproszono – bez szczegółowego 

bnd björn Olsson, flickr.com/photos/bjornolsson/4583979792
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omówienia zarzutów orzekła, że miały miejsce je-
dynie „niedociągnięcia”. W związku z tym zawia-
domiłem prokuraturę, dostarczyłem jednoznaczne 
dowody, byłem dwukrotnie przesłuchiwany – i zno-
wu nie poszły za tym żadne konkretne kroki.

Środowiskowe przyzwolenie na patologie jest nie-
słychanie niepokojące. Wzorem do naśladowania jest 
ten, kto nabiera wody w usta. znajomy lekarz został 
pomówiony przez współpracownika i od trzech lat 
nie może doczekać się sprawiedliwości. Natomiast 
kiedy ktoś ujawni, że jego kolega np. wypisał leki, 
które spowodowały śmierć pacjenta, jest momen-
talnie pociągany do odpowiedzialności zawodowej. 
Jeżeli mówisz źle o innym lekarzu, automatycznie 
jesteś postrzegany jako czarna owca. Nie dyskutuje 
się o tym, co zauważyłeś, lecz o tym, jak śmiałeś to 
nagłośnić, szargając dobre imię grupy. Środowisko 
ciągle żyje w przekonaniu, że ma dobre imię, choć ba-
dania pokazują, że społeczne zaufanie do lekarzy spa-
da. Uważam, że sami jesteśmy sobie winni, skoro nie 
reagujemy na postawy sprzeczne z etosem zawodu.

Klasycznym przykładem było pokazanie w telewizji 
nagrania, na którym jeden z luminarzy medycyny tłu-
maczy pacjentce, że może ją leczyć, ale za pieniądze, 
w swoim prywatnym szpitalu. Tenże luminarz rok 
później otrzymał medal Gloria Medicinae – odznacze-
nie honorowe, które powinno być nadawane ludziom 
bez skazy. Środowisko doskonale wie, kto bierze, ile 

i za co. Mimo tego wspomniany człowiek nie tylko nie 
został przez innych lekarzy napiętnowany, ale wręcz 
uznany za zasługującego na najwyższe zaszczyty.

 – Oskarża Pan lekarzy także o to, że ich pogoń za pie-
niędzmi odbywa się kosztem rozwoju zawodowego.

 – zauważyłem, że w internetowych dyskusjach pod 
moimi artykułami i wypowiedziami zbulwersowa-
ni koledzy dostrzegają wyłącznie to, że zarzucam 
im pazerność. Otrzymałem jednak również e-maila 
od kolegi z Niemiec, który pracuje tam od wielu lat, 
z podziękowaniem, że wreszcie ktoś dostrzegł, iż 
polscy lekarze się nie szkolą. Pisał, że w ośrodkach 
w Niemczech, z którymi ma styczność, jeszcze 20 
lat temu bywało po dziesięciu szkolących się Pola-
ków, natomiast w ostatnich latach nie ma ich w ogó-
le. Części młodych lekarzy nie stać na podnoszenie 
kwalifikacji, ale wielu rezygnuje z niego, bo szko-
da im pieniędzy, albo akurat w tym czasie pracują 
w prywatnej przychodni. Tymczasem etyka zawodo-
wa nakazuje nam szkolić się przez całe życie.

 – W odpowiedzi na wywiad dla „Newsweeka”, w któ-
rym mówił Pan m.in. o zarobkach swoich kolegów, 
odezwały się głosy lekarzy, którzy zaprzeczali, że 
ich zawód jest tak świetnie płatny.

 – bazuję na danych Głównego Urzędu statystyczne-
go, a te są nieubłagane: obok prawników jesteśmy 

Dr n. med. Grzegorz Luboiński (ur. 1949) –  
chirurg onkolog, od 1974 r. związany z obecnym 
Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii skłodow-
skiej-Curie. Po ukończeniu Akademii Medycznej 
w Warszawie rozpoczął pracę w szpitalu w Ciechanowie, 
po dwóch latach wrócił do stolicy i został zatrudnio-
ny w ówczesnym Instytucie Onkologii. Po dziewięciu 
latach pracy i kilku szkoleniach zagranicznych objął 
stanowisko kierownika Oddziału szpitalnego Kliniki 
Chirurgii Onkologicznej. Po otwarciu Centrum On-
kologii został kierownikiem Oddziału zabiegowego 
Kliniki Nowotworów sutka. Przez ponad rok kiero-
wał grupą lekarzy, która stała się zaczątkiem zespołu 
Onkologicznego Centralnego szpitala Klinicznego 
mswia. Następnie powrócił do Centrum Onkologii, 
gdzie był ordynatorem Pododdziału Chirurgii endo-
krynologicznej, ordynatorem Oddziału zabiegowego 
Kliniki Nowotworów Głowy i szyi, a w latach 2009–2010 
Naczelnym Chirurgiem; obecnie jest tam starszym 
asystentem, a ponadto prowadzi praktykę prywatną. 
Wykonał setki operacji, m.in. piersi, tarczycy, skóry, 
jelita grubego i ślinianek. szkolił się w holenderskim 
Instytucie Raka w Amsterdamie oraz w europejskiej 
szkole Onkologii w Mediolanie, przez pewien czas 

pracował w Kuwejcie. Autor lub współautor 45 publika-
cji naukowych. sekretarz zarządu Głównego Polskiej 
Unii Onkologii, były prezes Narodowej Koalicji do Walki 
z Rakiem. Członek komisji ministerialnej ds. opraco-
wania założeń ustawy o nfZ po wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego w sprawie tzw. reformy łapińskiego, 
a także innych komisji i zespołów. Członek komitetu 
założycielskiego izb lekarskich, obecnie członek sądu 
Lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej w Warsza-
wie. założyciel „solidarności” w Instytucie Onkologii 
w Warszawie, a od 15 lat wiceprzewodniczący związku 
zawodowego Pracowników Centrum Onkologii. Czło-
nek Grupy Lekarskiej ds. Rozwiązywania Problemów 
etycznych przy fundacji im. stefana batorego.
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najlepiej wynagradzaną grupą. Wyraźnym i oczy-
wistym dowodem na to, że lekarze dobrze zarabia-
ją, jest dla mnie także wyraźny spadek aktywności 
branżowego związku zawodowego, którego głów-
nym celem była walka o podwyżki.

Trzeba jednak wyraźnie rozróżnić dwie kwestie: 
pensje oraz zarobki lekarskie. Te pierwsze na pań-
stwowych etatach rzeczywiście nie są wysokie, ale za 
to lekarze mają liczne możliwości dorabiania. Oczy-
wiście nie każdy dostaje za dyżur 2 tys. zł, jednak 
100 zł brutto za godzinę jest normalną stawką kon-
traktową. Można się oburzać, że przecież nie doty-
czy to wszystkich lekarzy, natomiast rzeczywistość 
jest taka, że zaczęliśmy dostawać naprawdę spore 
pieniądze.

Uważam, że w wielu przypadkach odbyło się to 
kosztem jakości leczenia. W  Polsce niestety jest 
ogromny niedobór lekarzy, dlatego jeśli ktoś chce, 
może mieć nawet pięć posad. Trzeba jednak umieć 
zachować zdrowy rozsądek. Rozumiem, że perspek-
tywa własnego domu i wczasów na Karaibach jest nę-
cąca, ale z całą odpowiedzialnością stwierdzam, że 
np. piętnaście dyżurów w miesiącu musi negatywnie 
wpłynąć na jakość naszej pracy.

Gdy ponad 30 lat temu po raz pierwszy wyjeżdża-
łem na zachód, mając wówczas bodajże siedem prac 
dodatkowych, uświadomiłem sobie, że u nich nie 
istniało nawet pojęcie „pracy dodatkowej”. Uważam, 
że również w Polsce podstawą stabilizacji powin-
no być przyzwoite uposażenie zasadnicze. Można 
się zastanowić, czy nie mogłoby ono obejmować 

np. trzech czy czterech dyżurów w  miesiącu dla 
asystenta. Kolejne rozwiązanie to istniejąca już 
możliwość zobowiązania zatrudnianego lekarza, 
w zamian za wyższe wynagrodzenie, że będzie to 
jego jedyne miejsce pracy. Na świecie są placówki, 
których szefostwu bardzo zależy, by zatrudniać 
szczególnie poważanych profesorów. Czasami pro-
ponuje się im szczególne warunki, np. możliwość 
operowania prywatnych pacjentów na terenie szpi-
tala – jest to przejaw troski, aby pracowali w nim 
najlepsi specjaliści. Myślę, że powinniśmy dążyć do 
wprowadzenia podobnych rozwiązań. 

Na marginesie dodam, iż zasada, że po dyżurze 
ma się płatny dzień wolny, moim zdaniem działa na 
szkodę pacjentów. Coraz częściej zdarza się, że je-
den lekarz ich przyjmuje, a drugi operuje, po czym 
ma wolne, zaś czwartego dnia wyjeżdża na zjazd. 
W efekcie mniej dociekliwy pacjent nie wie, kto był 
jego lekarzem prowadzącym, przez kogo był opero-
wany, ani do kogo powinien się zgłosić na kontro-
lę. Obecny system gubi naturalną więź, która była 
kiedyś esencją medycyny, czyli bezpośrednią relację 
lekarza z pacjentem. dziś lekarz na kontrakcie w śro-
dy operuje w jednym szpitalu, w piątki w innym itd.

 – Wyobrażam sobie, że konkurencja o  szczególnie 
atrakcyjne kontrakty czy dyżury silnie konfliktuje 
środowisko lekarskie.

 – Oczywiście. Tym bardziej, że nie ma u nas żadne-
go mechanizmu tzw. oceny jakości. Gdy trzy deka-
dy temu przyjechałem do holandii, drugiego dnia 
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przy stole operacyjnym kolega zainteresował się, 
ilu jest chirurgów onkologów w moim kraju. Odpo-
wiedziałem, że 150. „A Ty który jesteś?” – zapytał. 
Nie wiedziałem, o co mu chodzi. „bo wiesz – mó-
wił – chirurgów głowowo-szyjnych jest w holandii 
trzydziestu, a ja jestem piąty-siódmy”. Wyjaśnił, że 
wybrali najczęściej występujące jednostki chorobo-
we i co dwa lata każdy z nich przygotowuje przeźro-
cze, ile zoperował przypadków danego typu, jaki był 
odsetek powikłań, średni czas leczenia itp. „Prowa-
dzimy ten ranking już od wielu lat i każdego z nas 
to niesłychanie mobilizuje” – zapewniał. za to u nas 
w środowisku lekarskim jest mniej więcej tak, jak 
w dowcipie o różnicy między Panem bogiem a pol-
skim chirurgiem: otóż bóg nie uważa się za polskie-
go chirurga. znam mentalność swoich kolegów i nie 
wyobrażam sobie, by ktoś zapytał profesora X czy 
y, ilu pacjentów zmarło po operacjach wykonanych 
przez niego. 

 – Czy podejmowano próby wprowadzenia systemu 
oceny pracy polskich lekarzy?

 – Tak, ja podjąłem taką próbę i w związku z tym zo-
stałem odsunięty od kierowania oddziałem, w któ-
rym przeforsowałem statystyki na wzór holenderski; 
o ile mi wiadomo, od tego czasu już się ich nie pro-
wadzi. Nic nie słyszałem, aby podobna inicjatywa 
pojawiła się kiedykolwiek na poziomie systemowym, 
choć od lat mówi się o takiej konieczności. Powinna 
ona wyjść ze środowiska lekarskiego, jednak panuje 
w nim niesłychany lęk przed byciem ocenianym.

Trudno wyobrazić sobie jeden system oceny dla 
wszystkich lekarzy, ale w obrębie poszczególnych 
specjalności porównywanie efektów pracy jest w peł-
ni możliwe. do tego dochodzi ocena jakości placówek 
medycznych. Chciałbym, żeby szpital, który operuje 
np. nowotwory przełyku, obligatoryjnie udostępniał 
informacje na temat tego, ile rocznie wykonuje się 
w nim takich operacji, jaki jest odsetek zgonów oko-
łooperacyjnych itd. Tego rodzaju dane można zna-
leźć dla większości ośrodków na świecie, podczas 
gdy u nas nfZ podpisuje kontrakty na wykonywanie 
mammografii ze szpitalami, które jeszcze nie mają 
mammografu...

W  nieustannych reformach zagubiono role 
nfZ-u i Ministerstwa zdrowia, nie mówiąc o roli sa-
morządu lekarskiego. fundusz miał być wyłącznie 
płatnikiem, natomiast resort zdrowia jako organ 
konstytucyjny miał ustalać, za co ma płacić. Przykła-
dowo, warunkiem otrzymania kontraktu na leczenie 
raka trzustki powinno być wykazanie przez szpital, 
że operuje co najmniej pięćdziesiąt trzustek rocznie, 
w związku z czym zatrudnieni tam chirurdzy mają 
odpowiednie doświadczenie. Powinna się z  tym 
wiązać ocena jakości, oparta na obligatoryjnym 

raportowaniu przeciętnego czasu oczekiwania na 
operację, długości pobytu pacjentów pooperacyj-
nych, częstotliwości występowania powikłań itp. 
Również izby lekarskie powinny walczyć o  to, by 
można było selekcjonować i premiować ośrodki, któ-
re osiągają najlepsze wyniki, a jednocześnie pomagać 
tym słabszym w podwyższaniu poziomu. W Anglii 
jeżeli patolog wykazuje większy od dopuszczalne-
go odsetek pomyłek w ocenach preparatów, wów-
czas otrzymuje dwutygodniowy płatny urlop i musi 
uczestniczyć w  kursie weryfikacyjnym, który po-
zwala mu podnieść kwalifikacje. U nas w ogóle nie 
istnieją podobne mechanizmy.

I jeszcze jedno. Czy słyszał Pan, żeby ktoś, kto chce 
wybudować dom, szukał architekta wśród członków 
Polskiej Akademii Nauk? Albo o kimś, komu grozi 
kryminał, w związku z czym rozgląda się za adwoka-
tem z Wydziału Prawa? W takich przypadkach ludzie 
szukają po prostu dobrych specjalistów, odpowied-
nio w renomowanych pracowniach i kancelariach. 
Natomiast w  medycynie w  sposób niespotykany 
w żadnej innej dziedzinie zostało wykreowane zna-
czenie tytułów i  stopni naukowych. Tymczasem 
w  Polsce można zrobić doktorat z  zabezpieczenia 
medycznego wojsk w okresie Księstwa Warszawskie-
go, habilitację z zabezpieczenia medycznego wojsk 
w okresie Powstania styczniowego, a następnie zo-
stać profesorem dowolnej dyscypliny medycznej. 
Nikt już później nie pyta, na czym polegała dzia-
łalność naukowa takiej osoby. system jest przy tym 
tak niesłychanie sfeudalizowany, że profesorowie 
najczęściej decydują nawet o kolejności przyjęć. są 
w klinikach bogami i carami, jednak kiedy docho-
dzi do jakichś nieprawidłowości czy błędu, to nagle 
okazuje się, że ich odpowiedzialność jest żadna, bo 
odpowiada zawsze adiunkt, asystent, młodszy asy-
stent czy pielęgniarka.

Na marginesie dodam, że jeśli spojrzeć na histo-
rię izb lekarskich, to w początkowym okresie – kiedy 
działalność w nich miała charakter społeczny, a więc 
była mało atrakcyjna – praktycznie nie było tam osób 
z tytułami naukowymi. W tej chwili obsadziły one 
większość stanowisk w samorządzie zawodowym, 
zapewne nie tylko z chęci działania na rzecz swojego 
środowiska...

 – W wielu ośrodkach działalność stricte naukowa zo-
stała całkowicie skomercjalizowana, a ważnym źró-
dłem dochodów stały się dla prominentnych lekarzy 
badania kliniczne, głównie leków.

 – Nie znam przyzwoitych badań klinicznych, w któ-
rych kwota przypadająca na jednego pacjenta była-
by mniejsza niż kilkaset euro, co wyzwala straszną 
pazerność. Jeżeli profesor jest tzw. głównym ba-
daczem np. w  29 projektach (przypadek z  mojej 
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placówki), to mowa o  niewyobrażalnych pienią-
dzach. Nie wiem, czy one zawyżają przeciętne za-
robki lekarzy liczone przez gus, ale przed kilkoma 
laty podano, że w ośrodku na północy Polski jeden 
z luminarzy w ciągu paru lat zarobił na badaniach 
klinicznych... 50 mln zł. być może zasłużenie – ja 
mu nie żałuję tych milionów, choć jednocześnie nie-
zbyt wierzę, że jeden lekarz, będący na dodatek kie-
rownikiem kliniki i np. konsultantem wojewódzkim 
w swojej dziedzinie, jest w stanie koordynować kil-
kadziesiąt projektów badawczych naraz. Chciałbym 
jedynie wiedzieć, na zasadzie dostępu do informacji 
publicznej, ile zarabia na badaniach np. Centrum 
Onkologii, którego roczny budżet wynosi 400 mln 
zł. W kilku dużych ośrodkach na świecie, w których 
byłem, dochody z badań klinicznych nie trafiały na 
konto profesora X czy y, lecz szpitala.

W holandii miałem możliwość obserwować prze-
bieg całej procedury. W pierwszej kolejności pomy-
słodawca badania – najczęściej była to oczywiście 
firma farmaceutyczna – referował jego poszczegól-
ne elementy. Następnie występował przedstawi-
ciel działu ekonomicznego instytutu, który mówił 
o możliwych korzyściach dla placówki z propono-
wanego przedsięwzięcia. Na koniec wypowiadała się 
komisja bioetyczna, określająca wymogi dla przepro-
wadzenia badania. zysk ze zrealizowanego projektu 
trafiał do instytucji, która mogła następnie np. utwo-
rzyć fundusz stypendialny, wspierający lekarzy pod-
noszących kwalifikacje za granicą.

 – Podkreśla Pan przywiązanie do ideałów przejrzy-
stości i merytokracji. Chciałbym zapytać, w jakim 
stopniu udało się w  służbie zdrowia wprowadzić 
otwarte konkursy na stanowiska kierownicze, co 
było postulatem m.in. „Solidarności” już u progu 
transformacji ustrojowej.

 – Obiektywnie rzecz biorąc: w zerowym. Gdy zakłada-
liśmy izby, walczyły one, aby konkursy organizował 
samorząd lekarski. Na szczeblu szpitala powiatowe-
go rzeczywiście przez pewien czas tak było. zmieniły 
się jednak stosunki własnościowe i jeżeli placówka 
należy do starosty, ogłoszenie konkursu zależy od 
jego dobrej woli. Natomiast w instytutach czy szpi-
talach klinicznych rola izb lekarskich i pielęgniar-
skich powinna być duża. Niestety, w  konkursach 
na dyrektorów nikt nie widzi dla nich miejsca, zaś 
powszechnie obowiązujących zasad obsadzania 
stanowisk kierowniczych po prostu nie ma. Jeden 
dyrektor może arbitralnie mianować kierowników, 
drugi wspaniałomyślnie przeprowadzać konkursy 
itd. Przy czym m.in. z doświadczeń mojej placówki 
wynika, że zazwyczaj są one przygotowywane skraj-
nie tendencyjnie. Przykładowo, warunkiem udzia-
łu w konkursie na kierownika Kliniki Nowotworów 

Głowy i szyi była specjalizacja w zakresie onkolo-
gii klinicznej lub radioterapii. Nie było możliwości, 
żeby startował ekspert w dziedzinie chirurgii onko-
logicznej czy innej specjalności zabiegowej, podczas 
gdy wiadomo, że nowotwory głowy i szyi są leczone 
operacyjnie. był to typowy konkurs zorganizowany 
ad personam, gdzie z góry było wiadomo, kto wygra; 
zwycięzca był zresztą jedynym kandydatem. Izby le-
karskie milczały w tej sprawie – zajmują się innymi, 
bliżej nieznanymi sprawami.

 – Jak ocenia Pan aktualny poziom korupcji wśród le-
karzy? Czy powołanie Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego oraz kilka spektakularnych zatrzymań 
pozwoliło ograniczyć skalę tego zjawiska?

 – Przypuszczam, że zmiana polega na tym, że „dokto-
ry” najzwyczajniej w świecie zdrożały – dziś za 100 zł 
pewnie niewielu lekarzy wystawi „lewe” zwolnienie. 
Myślę, że skala korupcji na linii lekarz-pacjent nie jest 
mała, jedynie jej formy uległy zmianie. Przykładowo, 
doktor może powiedzieć pacjentowi: „Przykro mi, 
nie mogę Pana zoperować, ale pracuję też w drugim 
szpitalu... Przy czym nie ma on podpisanego kontrak-
tu z nfZ”. Czy to jest forma korupcji? Moim zdaniem 
tak. Ja też dorabiam w innej placówce, ale zawsze 
tłumaczę chorym, że w zdecydowanej większości 
przypadków czas nie ma zasadniczego znaczenia 
i radzę cierpliwie poczekać zamiast wydawać spore 
kwoty na zabieg w prywatnym szpitalu. Uważam, że 
takie stawianie sprawy jest uczciwe.

Głównym obszarem występowania nadużyć jest 
jednak ustawa o  zamówieniach publicznych, na 
mocy której m.in. rekrutuje się lekarzy do dodatko-
wych prac, jak kontraktowe dyżury. Tutaj mamy do 
czynienia z klasyczną korupcją, niemożliwą do udo-
wodnienia. Kolejne pole do nieetycznych zachowań 
stwarza działalność firm farmaceutycznych, będą-
cych w stanie zaoferować udział w badaniu klinicz-
nym czy kosztownych szkoleniach. Powinien istnieć 
centralny fundusz pokrywający lekarzom koszty 
podnoszenia kwalifikacji, żeby prywatna firma nie 
decydowała, który z nich będzie mógł uczestniczyć 
w szkoleniu.

Jedno wielkie zaproszenie do korupcji stanowi 
obecna ustawa refundacyjna. Problemu nie roz-
wiązują deklaracje o niepozostawaniu w konflikcie 
interesów, jakich wymaga się od lekarzy konsulto-
wanych w sprawie danego leku. bo cóż to znaczy, że 

„nie pozostaje się w konflikcie interesów” w kwestii 
jednego produktu leczniczego? Jeśli zapytają mnie 
o lek A w sytuacji, gdy współpracuję wyłącznie z fir-
mą produkującą lek b, to w sprawie tego pierwszego 
lekarstwa nie pozostaję w konflikcie interesów. Ale 
jak udowodnić, że na moją opinię nie będzie rzuto-
wało przeczucie, iż jeśli wypowiem się pozytywnie 
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na temat A, firma, dla której zdarza mi się praco-
wać, będzie miała mi to za złe, a może wręcz zerwie 
współpracę, z której czerpię nie lada profity?

 – Z całej naszej rozmowy wynika, że nie ma co liczyć 
na sanację środowiska lekarskiego jego własnymi si-
łami. Pozostaje liczyć na odgórne ingerencje w celu 
ograniczenia skali nieetycznych praktyk.

 – Wystarczy dokładnie zapoznać się ze stroną inter-
netową Ministerstwa zdrowia, by zorientować się, 
że nie ma żadnych mechanizmów, które mogłyby 
eliminować tego typu zjawiska. znamienne, że pod-
strona na temat walki z korupcją nie była aktualizo-
wana od pięciu czy sześciu lat... Co gorsza nie mam 
wrażenia, by ktokolwiek na poważnie interesował 
się tym problemem. Każdy, kto próbuje coś zmienić, 
zostaje przez decydentów natychmiast zakrzyczany 
i wytupany. Również lekarze potępiają Luboińskiego 
za mówienie o łapówkach, „bo przecież korupcja nie 
istnieje”, a poza tym „i tak wszyscy biorą”. Ciekawie 
byłoby przeanalizować, co się dzieje z wspomniany-
mi już młodymi ludźmi, którzy przeprowadzili akcję 
antykorupcyjną. zostali nagrodzeni za pomysł, ale 
sprawa zupełnie „zdechła”. 

Na pytanie „co zrobić, żeby było lepiej?”, odpowiem 
następująco: nic się nie zmieni, dopóki nieetycznym 
zachowaniom lekarzy nie będzie towarzyszyć nega-
tywna ocena społeczna. Tymczasem pacjenci mówią 

mi: „Panie doktorze, po co Pan z tym walczy? Prze-
cież wiadomo, że trzeba dać...”. był okres, kiedy wy-
dawało się, że ludzie uzmysłowili sobie naturę i skalę 
problemu, ale następne lata pokazały, iż wszystko 
zostało po staremu.

 – Czy istnieją jakiekolwiek bastiony etosu zawodo-
wego, dzięki którym mógłby nastąpić stopniowy 
powrót do tradycyjnych wartości lekarskich?

 – Widzę przyszłość w bardzo ciemnych barwach. Rolę 
nosicieli wspomnianych wartości powinny spełniać 
izby lekarskie, lecz zadajmy sobie pytanie, co one 
w tym kierunku robią? słyszę z ich strony głównie na-
woływania, by mówić o „pozytywnych przykładach”. 
Otóż uważam, że przyzwoite zachowania powinny 
być normą, której nie trzeba chwalić czy uzasadniać. 
zamiast tego należy piętnować niewłaściwe postępo-
wanie, oczywiście zachowując proporcje. Przykłado-
wo, błędy medyczne zdarzały się, zdarzają i zdarzać 
będą, gdyż są wpisane w nasz zawód i nie istnieje 
metoda, która pozwala całkowicie je wyeliminować. 
Natomiast za strzał w stopę uważam to, że kiedy le-
karzowi przytrafi się błąd w sztuce, korporacja się 

„najeża” na zasadzie: nas nie ruszajcie. 

 – Dziękuję za rozmowę. 

Warszawa, 1 kwietnia 2014 r.

Na pytanie „co zrobić, żeby 
było lepiej?”, odpowiem na-
stępująco: nic się nie zmieni, 
dopóki nieetycznym zacho-
waniom lekarzy nie będzie 
towarzyszyć negatywna  
ocena społeczna.
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sygnalista, czyli po angielsku whistleblower, to we-
dług definicji pracownik, były pracownik lub czło-
nek organizacji, w szczególności przedsiębiorstwa 
lub jednostki administracji publicznej, który zgłasza 
nieprawidłowości osobom lub podmiotom władnym 
podejmować działania naprawcze. Takimi niepra-
widłowościami mogą być łamanie lub nieprzestrze-
ganie prawa, zagrażanie interesowi publicznemu, 
oszustwa, łamanie praw dotyczących bezpieczeń-
stwa i zdrowia oraz korupcja. Robert Patterson tak 
zdefiniował whistleblowerów: Są to ludzie, którzy 
zwracają uwagę na wykroczenia popełniane w przed-
siębiorstwie, informując o nich swoich przełożonych 
lub nawet wychodząc poza firmę.

Jednym z najbardziej znanych na świecie sygna-
listów był Jeffrey Wigand. Ogłosił on publicznie, że 
szefowie amerykańskich koncernów tytoniowych 
zgodzili się, żeby do papierosów dodawano szcze-
gólnie groźne i uzależniające składniki rakotwórcze 
(„big Tobacco scandal”). W europie Paul Van buite-
nen nagłaśniał nieprawidłowości finansowe w Ko-
misji europejskiej, przyczyniając się tym samym do 

upadku ówczesnej administracji i założenia euro-
pejskiego Urzędu ds. zwalczania Nadużyć finanso-
wych. Tego typu spraw jest na całym świecie dużo. 
Również Polska ma swoich sygnalistów. Oto losy 
trzech osób, które postanowiły głośno powiedzieć 

„nie” patologiom występującym w ich miejscach 
pracy.

Ukarany za uczciwość
Tadeusz Pasierbiński, lekarz pracujący na oddziale gi-
nekologiczno-położniczym w szpitalu w Mikołowie, 
przez wiele lat walczył z „ustawianiem” konkursów 
ordynatorskich na Śląsku. Wszystko zaczęło się je-
sienią 2000 r. Wtedy to w trakcie zjazdu ginekologów 
w szczecinie doktor Jacek Janik pochwalił się, że zo-
stanie ordynatorem oddziału ginekologiczno-położ-
niczego w Mikołowie. – Byłem zdumiony, ponieważ ten 
konkurs miał się odbyć dopiero pół roku później. Moż-
na powiedzieć, że doktor bezceremonialne przyznał, iż 
dojdzie do korupcji – wspomina Tadeusz Pasierbiński. 
Jacek Janik podał nawet, jaką kwotę będzie musiał 
przekazać konsultantowi wojewódzkiemu, aby wy-
grać. Miało to być 100 tys. złotych. – Pamiętam, jak 
wtedy lekarze, członkowie Prezydium Śląskiej Okrę-
gowej Izby Lekarskiej, przekomarzali się, w jakim cza-
sie zwróci się ta „inwestycja”. Stanęło na tym, że jak 
się ordynator spręży, to odbije sobie po półtora roku. 

doktor Janik prowadził już oddział w Wadowicach, 
gdzie jego kadencja miała trwać do 2004 r. Podczas 
niej pozbawiono pracy w szpitalu sześciu wyspecja-
lizowanych lekarzy, łamiąc im przy okazji kariery 
zawodowe. Wszystko więc wskazywało, że Janik 
nie radził sobie w Wadowicach i planował znaleźć 
bezpieczną przystań w Mikołowie. dlatego właśnie 
Pasierbiński zdecydował się zareagować.  – Wtedy 

Nieobojętni

Bartosz Oszczepalski

Choć ryzykują zwolnieniem z pracy 
i narażają się na szykany, to polskie 
prawo w niewystarczający sposób 
chroni takie osoby. Mowa o tzw. 
sygnalistach – osobach, które de-
cydują się na nagłaśnianie niepra-
widłowości w miejscach swego 
zatrudnienia.
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ustawianie konkursów ordynatorskich na Śląsku było 
na porządku dziennym. Ja się nigdy nie ubiegałem 
o żadne stanowisko, na wszystko patrzyłem z boku, 
ale gdy sytuacja miała się powtórzyć również w moim 
szpitalu w Mikołowie, postanowiłem dopilnować, aby 
konkurs odbył się uczciwie, a zwycięzcą został najlep-
szy kandydat  – mówi. 

Pasierbiński, który był wtedy radnym powiatu 
i  szefem delegatury Izby Lekarskiej w  Mikołowie, 
wyraził swoje wątpliwości podczas sesji Rady Powia-
tu i na Okręgowym zjeździe Izby Lekarskiej. Mimo 
to Jacek Janik wygrał konkurs. Wskutek oporu Rady 
Powiatu przez rok nie był zatrudniony na stanowi-
sku. Trwały w tym czasie zakulisowe działania kon-
sultanta oraz Izby Lekarskiej, wywierające presję na 
Radę Powiatu, aby ta zmieniła stanowisko. Ponie-
waż nie uzyskano oczekiwanego efektu, po ok. roku 
konsultant przyjechał na kontrolę oddziału, aby wy-
kazać, że jednostka źle funkcjonuje i konieczne jest 
zatrudnienie nowego ordynatora. – Mnie wskazano 
jako głównego winowajcę złej oceny pracy oddziału 
i dlatego zostałem arbitralnie odsunięty od dyżurów. 
Nie muszę dodawać, że stawiane mi zarzuty były nie-
prawdziwe i nie potwierdziły się w toku dociekliwych 
badań nadzoru. Wnioski pokontrolne były podstawą 
do zaszantażowania lokalnych władz. Sugerowano, że 
jeśli nie zostanie zatrudniony dr Jacek Janik, to konsul-
tant zamknie oddział. W związku z tym pracę dostał, 
a moja sytuacja na oddziale stała się nie do pozaz-
droszczenia – od tego czasu ograniczała się do robie-
nia wypisów. Byłem w patowej sytuacji, albowiem nie 
miałem możliwości odejścia ze szpitala, gdyż trwały 
wtedy procesy w Sądzie Lekarskim i nie mogłem liczyć 
na zatrudnienie w innym miejscu – mówi.

swoimi działaniami Pasierbiński naraził się na 
liczne szykany ze strony działaczy izb. Izba Lekarska 
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próbowała go ukarać w ramach Komisji etyki. W spra-
wę zaangażował się również sąd Lekarski. Ostatecz-
nie dostał tylko upomnienie. Natomiast proces karny 
o  pomówienie wytoczyli mu ordynator wspólnie 
z konsultantem. W sumie odbyło się aż 19 procesów 
w sądach karnych, cywilnych, pracy i lekarskim. Pa-
sierbiński ostatecznie wszystkie sprawy wygrał, choć 
niektóre dopiero w drugiej instancji. – Sprawę o po-
mówienie wygrałem za trzecim razem w Katowicach, 
po przegranych wcześniej dwukrotnie procesach w Mi-
kołowie. Duża w tym wszystkim zasługa Ministerstwa 
Sprawiedliwości, kierowanego wówczas przez Zbignie-
wa Ziobrę, które zdecydowało się na objęcie procesu 
nadzorem ministerialnym i dzięki temu sprawa była 
rozpatrywana zgodnie z literą prawa – opowiada mój 
rozmówca. Nie obyło się niestety bez skandalicznych 
incydentów, takich jak przekupienie adwokata z wy-
boru, który działał przeciwko lekarzowi. Cała batalia 
w sądzie karnym zajęła 5 lat. Znacznie dłużej –  bo 
od 2001 r. – trwały pozostałe sprawy, zakończone 
dopiero przed rokiem.

Po wygranej w sądzie karnym rozpoczęły się jego 
problemy… w szpitalu. dyrektor placówki odsunęła 
go od pracy na oddziale i przeniosła do peryferyjnej 
poradni po tym, jak poskarżył się jej, że został po-
turbowany przez rozwścieczonego ordynatora. Po 
kilku miesiącach został ostatecznie zwolniony. dom, 
w którym od 36 lat mieszkała rodzina Pasierbińskich, 
znajduje się na działce należącej do szpitala. dyrektor 
Krystyna smoczyńska wykorzystała ten fakt i próbo-
wała wyrzucić rodzinę z lokum. – Miałem trzy sprawy 
eksmisyjne – dwie wygrałem, a w trzeciej doszliśmy 
do ugody, gdyż dojrzałem do zmiany miejsca zamiesz-
kania – mówi Pasierbiński. – Wyprowadziliśmy się 
z mieszkania przyszpitalnego dwa miesiące temu. Zro-
bilibyśmy to już o wiele wcześniej, ale niestety nie mia-
łem pieniędzy, bo przez kilka lat byłem pozbawiony 
możliwości normalnego zarobkowania. Na szczęście 
całe to zamieszanie dobiegło końca i obecnie mieszka-
my już w innym miejscu – dodaje. 

Warto również wspomnieć, że w tym czasie dok-
tor Jacek Janik został po półtora roku zwolniony 
z  funkcji ordynatora. Zarzuty, które stawiał mu 
Pasierbiński, okazały się zasadne. – Zatrudnienie 
ordynatora spowodowało zadłużanie oddziału w wy-
sokości 50 tys. zł miesięcznie. Był skonfliktowany z ca-
łym personelem, zarówno lekarskim, jak i średnim. 
Oddział funkcjonował po prostu fatalnie, ale to moż-
na było łatwo przewidzieć. Udowodniłem także nega-
tywną rolę konsultanta, który podobnie jak ordynator 
musiał pożegnać się ze stanowiskiem – relacjonuje 
mój rozmówca. Niestety pomimo że sąd przyznał ra-
cję lekarzowi, to Śląska Izba Lekarska nie wyciągnę-
ła konsekwencji wobec osób, które wybrały nowego 
ordynatora. Również organy ścigania nie zajęły się 

osobami, wobec których istniało podejrzenie, że do-
puściły się czynów korupcyjnych.

Pasierbiński twierdzi, że podobne historie zdarzały 
się wówczas w wielu szpitalach w regionie. – W tym 
czasie podobne konkursy odbywały się w Bielsku oraz 
Częstochowie i  również tamtejsi nowi ordynatorzy 
w  dramatycznych okolicznościach tracili swoje sta-
nowiska. Muszę jednak przyznać, że te patologie były 
o wiele bardziej powszechne niż teraz. Od czasu kiedy 
nagłośniłem te nadużycia i media zaczęły o nich mó-
wić, zmieniły się zasady wyboru ordynatorów i zaczę-
to częściej zwracać uwagę na to, co dzieje się podczas 
konkursów – mówi. Zapytany o to, czy miał poparcie 
środowiska, odpowiada przecząco. – Nikt nie miał na 
tyle odwagi. Po prostu lekarze bali się, że gdy staną 
w mojej obronie, ich kariery zostaną złamane. Jedynie 
po cichu i nieoficjalnie mnie popierali.

Ginekolog z Mikołowa nie ma wątpliwości, że po-
stąpił dobrze, decydując się na walkę z nieprawidło-
wościami w swoim środowisku. – Uważam, że nie 
ma nic gorszego niż inteligencja nie mówiąca prawdy. 
Grozi to zapaścią społeczną. Zdaję sobie jednak sprawę 
z tego, że wiele osób poległoby na moim miejscu. Mam 
dość silną osobowość i nie miałem obaw przed otwartą 
konfrontacją. Mogłem sobie też na to pozwolić, bo jako 
specjalista znałem swoją wartość i nie bałem się o przy-
szłość w zawodzie – podsumowuje.

Przerwać zmowę milczenia
doktor Tadeusz Pasierbiński nie jest jedynym sy-
gnalistą w środowisku lekarskim. Rok temu media 
informowały o nierównej walce lekarki Małgorzaty 
Marczewskiej z absurdami w gorzowskim szpitalu. 
Marczewska twierdzi, że pracowała w wielu różnych 
miejscach, również poza granicami Polski, ale ni-
gdzie nie spotkała się z takimi nieprawidłowościami 
jak właśnie w Gorzowie Wielkopolskim. 

W 2012 r., jako lekarka po stażu podyplomowym, 
chciała uzyskać specjalizację. Ponieważ starania 
o rezydenturę w województwie mazowieckim nie 
przyniosły skutku, zdecydowała się spróbować 
w  woj. lubuskim, wybierając Oddział Chorób We-
wnętrznych w Gorzowie. Pracę tam rozpoczęła 1 lip-
ca 2012 r. dzięki rezydenturze po pięciu latach miała 
uzyskać tytuł specjalisty chorób wewnętrznych. 
Niestety została zwolniona w trybie natychmiasto-
wym, bo nie bała się piętnować absurdów panują-
cych w placówce. – Na początku lekarze, z którymi 
pracowałam, pomagali mi i byli wobec mnie dobrze na-
stawieni. Jedynie kierownik specjalizacji nie przepadał 
za mną. Nie lepiej było w przypadku pani ordynator, 
która chwilami miała bardzo pogardliwy stosunek do 
lekarzy – i to nie tylko młodych. Wielokrotnie byłam 
świadkiem sytuacji, kiedy podważała ich wiedzę oraz 
decyzje i diagnozy, mimo że nie były one błędne. Sama 

38

NOWY BYWATEL · NR 13 (64) · LATO 2014



też byłam tak traktowana. Starsi lekarze nigdy jednak 
nie reagowali, zapewne bojąc się konsekwencji – opo-
wiada młoda lekarka.

sytuacja skomplikowała się, gdy dyrektor placówki 
i jednocześnie były wiceminister zdrowia w rządzie 
Po Marek Twardowski postanowił zwolnić większość 
personelu pracującego w szpitalnym Oddziale Ra-
tunkowym, w tym lekarzy z wieloletnim doświad-
czeniem. Personel sor-u  zmniejszył się o  ok. 40 
proc. – Zrobiono to w ramach oszczędności. Taka sytu-
acja zagrażała jednak zdrowiu i życiu pacjentów, więc 
ówczesny kierownik SOR-u złożył rezygnację. Wtedy 
właśnie dyrektor szpitala zdecydował, że mam pełnić 
samodzielny dyżur w SOR-ze – tłumaczy. Marczew-
ska podejrzewa, że oszczędności mogły wynikać 
z trwających przygotowań do przekształcenia szpi-
tala w spółkę prawa handlowego, co miało poparcie 
władz politycznych.

Awans Marczewskiej nie był jednak dla niej szczę-
śliwy. Lekarka nie ukrywa tego, że nie powinna otrzy-
mać polecenia przejęcia sor-u. – Gdy pracowałam 
w SOR-ze, formalnie pełniłam funkcję głównej lekarki 
szpitala i miałam prawo do wydawania decyzji admi-
nistracyjnych. Brałam pełną odpowiedzialność za swo-
je decyzje i za życie pacjentów, a nie powinnam tego 
robić bez nadzoru lekarza specjalisty. Byłam przecież 
rezydentką z chorób wewnętrznych, natomiast na dy-
żurze na SOR-ze mogą pracować samodzielnie tylko le-
karze posiadający specjalizację medycyny ratunkowej 
albo „lekarze systemu”, czyli m.in. anestezjolog, inter-
nista, chirurg ogólny, pediatra. Oczywiste więc było 
to, że nie spełniałam tych wymagań. Doszło zatem do 
złamania procedur, a powodem tego były wspomniane 
oszczędności. Jako rezydentce płacono mi mniej niż 
bardziej doświadczonemu lekarzowi – tłumaczy. 

Marczewska chciała zachować się uczciwie i przy 
pierwszym oddelegowaniu do sor-u złożyła u dy-
rektora pismo wyjaśniające, że nie powinna pełnić 
tej funkcji. Ku jej zaskoczeniu nie dostała jednak po-
chwały za dbałość o przestrzeganie procedur. Otrzy-
mała natomiast od ordynatorki... reprymendę. – Pani 
ordynator wezwała mnie do siebie i powiedziała, że 
„ją zdradziłam i zrobiłam świństwo”. Pouczyła mnie, 
mówiąc, że jestem młoda i pewnie dlatego nie wiem, 
że takich spraw nie załatwia się poprzez pisma, tyl-
ko rozmowę. Byłam w szoku, bo gdy pracowałam za 
granicą, uczono mnie, że wszelkie nieprawidłowości 
trzeba zgłaszać oficjalnie. Zasugerowała, że powinnam 
wycofać pismo. Zapewniła mnie, iż wszystko będzie 
dobrze i doświadczeni lekarze ze specjalizacją mi po-
mogą – relacjonuje tamte wydarzenia. 

W rzeczywistości wyglądało to jednak zupełnie 
inaczej. Młoda lekarka odbywała do ośmiu dyżurów 
miesięcznie, choć przepisy wskazują, że powinno 
ich być średnio cztery. W  praktyce była jedynym 

do tej pory nasz kraj nie 
doczekał się sensownych 
rozwiązań prawnych doty-
czących sygnalistów.
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w sor-ze lekarzem nieinterwencyjnym. Nie mogła 
opuścić dyżuru, a wbrew zapewnieniom przełożo-
nej nie zawsze mogła liczyć na wsparcie specjalistów 
z  innych oddziałów. Gdy prosiła ich o  radę, była 
ignorowana i spotykała się z brakiem zrozumienia. – 
Opiekowałam się pacjentami w stanach ciężkich, a ko-
lejne karetki podjeżdżały co chwilę. Wiedziałam, że 
ewentualne opuszczenie stanowiska może wiązać się 
z niebezpieczeństwem. Lekarze konsultujący z oddzia-
łów szpitalnych mieli pretensje, że o cokolwiek proszę. 
Rzadko kiedy dochodziło do współpracy między nami  – 
żali się.

Lekarka mówi, że w szpitalu dochodziło do wielu 
innych nieprawidłowości, które miewały drama-
tyczny skutek. – Kiedyś do SOR-u trafiła nieprzytom-
na kobieta, która prawdopodobnie została zgwałcona. 
Ustalić to powinni ginekolodzy, ale gdy skontak-
towałam się z nimi, nie chcieli mi udzielić żadnych 
informacji o procedurze, jaka obowiązuje w takich 
przypadkach. Nie raczyli nawet ze mną porozmawiać 
bezpośrednio. Postanowiłam zgłosić ten przypadek do 
prokuratury – opisuje. – Słyszałam również o sytuacji, 
gdy w SOR-ze pojawiła się kobieta w zaawansowanej 
ciąży po wypadku samochodowym. Zamiast od razu 
skierować ją na oddział ginekologii, gdzie zarówno 
ona, jak i  jej nienarodzone dziecko byliby monitoro-
wani, trzymano ją na SOR-ze i wykonywano RTG kolan. 
Gdy zdecydowano się na cesarskie cięcie, dziecko było 
już martwe. Nie było mnie przy tym przypadku, ale 
sama również doświadczyłam tragicznego zdarzenia, 
które mną wstrząsnęło. Miałam kiedyś pacjentkę, 
której stan zdrowia się pogarszał. Chciałam zlecić jej 
dodatkowe badania, lecz nie dostałam zgody od prze-
łożonych, bo wiązałoby się to ze zbyt dużymi kosztami. 
Po pewnym czasie ta kobieta zmarła. I do tego właśnie 
prowadzi polityka oszczędności… – dodaje.

Marczewska nie chciała być odpowiedzialna za 
chaos panujący w sor-ze i warunki niesprzyjające 
sprawnemu leczeniu. dlatego poruszyła problema-
tykę funkcjonowania tego oddziału na spotkaniu 
dyrektora z ordynatorami szpitala. Nie przyniosło to 
jednak żadnego skutku. Lekarka wysyłała pisma rów-
nież do Ministerstwa zdrowia, ale i tam nie udzielo-
no jej żadnej pomocy. dodatkowo cały czas spotykała 
się z szykanami ze strony przełożonych. – Gdy nagła-
śniałam nieprawidłowości, pani ordynator oraz część 
lekarzy nazywali mnie psychicznie chorą i sugerowali, 
że jestem pod wpływem substancji psychoaktywnych. 
Plotkowano o mnie i mojej rodzinie. Z drugiej strony 
otrzymywałam ciche poparcie od niektórych lekarzy, 
pielęgniarek, salowych i ratowników medycznych. Ni-
gdy jednak nie miało ono charakteru oficjalnego, bo po 
prostu osoby te bały się utraty pracy – twierdzi.

W końcu dyrektor szpitala zwolnił Marczewską. 
Rezydentkę można zwolnić tylko dyscyplinarnie, 

dlatego Marek Twardowski w uzasadnieniu napisał, 
że zwalnia ją, ponieważ nie posiada ona już kierow-
nika specjalizacji. Okazało się, iż kierownik sam się 
zwolnił miesiąc wcześniej, nie informując o  tym 
młodej lekarki. Marczewska odwołała się od tej de-
cyzji do sądu Pracy i w ramach rekompensaty otrzy-
mała niewielkie odszkodowanie. Gdy jeszcze była 
pracownicą gorzowskiego szpitala, zdecydowała się 
zorganizować konferencję prasową, na której opo-
wiedziała dziennikarzom o wszystkich nadużyciach. 
W międzyczasie, po wielu trudnościach, przeniosła 
się do kliniki w Warszawie i obecnie tam kontynuuje 
rezydenturę. Pomimo nieprzyjemności, jakie ją spo-
tkały, uważa, że postąpiła słusznie, decydując się na 
przerwanie zmowy milczenia oraz działając zgodnie 
z własnym sumieniem i złożoną przysięgą lekarską.

Związkowiec walczy 
Równie ciekawa i jednocześnie bardzo dramatyczna 
jest historia Piotra Kreta, przewodniczącego komisji 
zakładowej związku zawodowego oPZZ „Konfedera-
cja Pracy” w katowickiej straży miejskiej. Kret roz-
począł pracę w straży miejskiej w 2008 r. zatrudniał 
się wtedy razem z człowiekiem, który później został 
komendantem. To właśnie komendant był sprawcą 
całego zamieszania. Według mojego rozmówcy lista 
jego przewinień jest bardzo długa. – Zaczął stawiać 
się ponad obywatelami. Przykładem jest rozporządze-
nie o mandatach zaocznych. Nakazywało ono wypisy-
wanie mandatów na numer rejestracyjny auta, a nie 
na dane osobowe kierowcy. A  przecież powinno się 
karać obywatela, a nie pojazd – tłumaczy Piotr Kret. 
Prawdziwe problemy zaczęły się, gdy w 2010 r. mój 
rozmówca razem z innymi mundurowymi założył 
związek zawodowy.  – Osoby zapisane do związku 
były gorzej traktowane. Mnie wysyłano na jednooso-
bowe patrole w bardzo niebezpieczne rejony Katowic. 
Zwykle na patrolach jest co najmniej dwóch strażni-
ków. Ta sprawa została zgłoszona do Sądu Pracy, który 
orzekł winę pracodawcy i uznał jego działanie za dys-
kryminację ze względu na przynależność związkową. 
Przyznano mi również odszkodowanie – wspomina. 

Uchybień było znacznie więcej i można do nich 
zaliczyć m.in. niezapewnianie strażnikom odpo-
wiedniego umundurowania oraz nagminne nie-
płacenie za godziny nadliczbowe, których zbierało 
się sporo. Choć na prośbę związków w katowickiej 
straży miejskiej odbywały się kontrole Państwowej 
Inspekcji Pracy, a  te wykazywały liczne nieprawi-
dłowości, to zdaniem Kreta komendant nie starał się 
ich wyeliminować. Czarę goryczy przelało zdarze-
nie z 2011 r. – Zaczęło się od tego, że zwróciłem się do 
komendanta o udostępnienie informacji o premiach 
i nagrodach dla pracowników. Podliczyliśmy i wyszło 
nam, że brakuje 200 000 zł. Komendant stwierdził, że 
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nie dodał kwot, które straż otrzymała od prezydenta 
Katowic Piotra Uszoka. Co ciekawe, prezydent wysłał 
nam tabelkę z taką samą kwotą. Gdy dowiedział się 
o tym przewodniczący Rady Miasta, członek Platformy 
Obywatelskiej, nasłał kontrolę. Wkrótce ze stanowisk 
zostali odwołani on i przewodniczący komisji, która 
była odpowiedzialna za kontrolę. Sprawę więc utrąco-
no, a wyniki są do tej pory nieznane – opowiada Kret.  

To właśnie wtedy zaczęły się największe problemy 
katowickiego strażnika miejskiego. W grudniu 2012 r. 
w bardzo dziwnych okolicznościach, za rzekomy roz-
bój z rabunkiem, trafił do aresztu. – 15 listopada za-
wieźliśmy na izbę wytrzeźwień pijaka, który leżał na 
ziemi. Było wtedy bardzo zimno, więc można powie-
dzieć, że jego życiu i zdrowiu zagrażało niebezpieczeń-
stwo – mówi. Trzy dni później człowiek ten zgłosił 
policji, że został przez strażników pobity i okradzio-
ny. W sądzie wszyscy świadkowie (pracownicy izby 

wytrzeźwień) zaprzeczyli temu i powiedzieli, że nie 
mogliby przyjąć od strażników pobitego człowieka. 
Nie wzięto tego jednak pod uwagę i strażnik miejski… 
spędził trzy miesiące w areszcie. Po tym okresie wy-
puszczono go z powodu braku podstaw do dalszego 
ograniczania wolności. 

Mój rozmówca nadal jest pracownikiem straży 
miejskiej, ale w związku z powyższą sprawą był już 
trzykrotnie zawieszany. – Próbowałem się odwoływać 
do Sądu Pracy, ale odmówiono mi zajęcia się sprawą, 
bo ponoć moje zwolnienie związane jest z ustawą, a nie 
z kodeksem pracy. Skierowałem się do Sądu Okręgowe-
go, ale zapewne minie kilka lat, zanim zapadnie wyrok. 
Sprawa o rzekome pobicie nadal jest w toku. Wokół 
niej dzieją się jednak dziwne rzeczy. Plik z nagraniem 
interwencji, który mógłby być dowodem, nagle zniknął 
i prokurator nie mógł go dołączyć do akt. Nie wyjaśnio-
no też, kto usunął go z komputera – relacjonuje. 

bnd benjamin ellis, flickr.com/photos/jamin2/3702744860
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Piotr Kret otrzymał wsparcie od wielu osób. Gdy 
siedział w areszcie, wpłynęły aż 24 poręczenia w jego 
sprawie od działaczy związkowych, członków orga-
nizacji pozarządowych oraz strażaków z Ochotniczej 
straży Pożarnej. – Media zainteresowały się tematem 
tylko na chwilę, gdy zostałem osadzony, ale kiedy po 
wyjściu z aresztu chciałem przedstawić swój pogląd na 
sprawę i wysłałem notatkę do dziennikarzy, nikt się nie 
odezwał – wspomina związkowiec.  

Potrzebna ustawa
Czy prawo w  Polsce dostatecznie chroni sygna-
listów? A jeśli nie, to co trzeba w tej kwestii zmie-
nić? Tymi zagadnieniami zajmują się m.in. Instytut 
spraw Publicznych i fundacja batorego, które wy-
dały kilka ważnych publikacji dotyczących ochrony 
sygnalistów. Warto przyjrzeć się szczególnie dwóm 
pozycjom autorstwa prawniczki Anny Wojciechow-
skiej-Nowak: „założenia do ustawy o ochronie osób 
sygnalizujących nieprawidłowości w  środowisku 
zawodowym. Jak polski ustawodawca może czerpać 
z doświadczeń obcych?” oraz „Ochrona sygnalistów 
w Polsce. stan obecny i rekomendacje zmian”. 

W pierwszej, w dziale dotyczącym aktualnego sta-
nu prawnego, autorka stwierdza: W obecnym stanie 
prawnym zagadnienia związane z sygnalizowaniem 
nieprawidłowości rozsiane są w różnych aktach praw-
nych. Poszczególne przepisy powstawały nie tyle jako 
realizacja zamysłu stworzenia spójnych ram praw-
nych dla różnych aspektów sygnalizowania (nie tylko 
ochrony osób sygnalizujących), co raczej przy okazji 
regulowania określonych dziedzin, np. działalności 
Państwowej Inspekcji Pracy, ochrony danych osobo-
wych, procedury karnej, umów cywilnoprawnych, pra-
wa pracy etc. Przepisy te tworzą więc raczej patchwork 
przypadkowych i  oderwanych od siebie przepisów. 
Patchwork, który nie zawsze jest wewnętrznie spójny 
i kompletny, a czasem może nawet stwarzać bariery 
dla sygnalizowania. Obowiązek sygnalizowania jest 
zawarty m.in. w  kodeksie postępowania karnego. 
Anna Wojciechowska-Nowak twierdzi, że trudno 
w polskim prawie znaleźć instytucje prawne, które 
nie tyle chroniłyby osobę sygnalizującą przed działa-
niami odwetowymi, ile zapobiegały takiemu ryzyku. 
Ochrona tożsamości zgłaszającego ma niestety jedy-
nie fragmentaryczny charakter. Istnieje co prawda 
instytucja świadka anonimowego, ale dotyczy ona 
tylko wyjątkowych przypadków, gdy zagrożone jest 
życie lub zdrowie. 

Według autorki niezadowalające są również prze-
pisy dotyczące Państwowej Inspekcji Pracy: Z jednej 
strony zobowiązują pracowników PIP do nieujawnia-
nia informacji, że kontrola przeprowadzana jest w na-
stępstwie skargi, o ile zgłaszający skargę nie wyraził 

na to pisemnej zgody (art. 44 ust. 3). Z drugiej jednak 
decyzję o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umoż-
liwiających ujawnienie tożsamości pracownika, w tym 
danych osobowych, pozostawia decyzji inspektora 
pracy (art. 23 ust. 2). Przepisy prawa natomiast nie 
umożliwiają pracownikowi zgłaszającemu nieprawi-
dłowości pracodawcy dokonania zastrzeżenia danych 
osobowych do wyłącznej wiedzy osoby, która w imie-
niu pracodawcy zgłoszenie przyjmuje. 

Problematyczna pozostaje także kwestia ochro-
ny danych osobowych sygnalisty. Może się bowiem 
okazać, że pracodawca będzie miał obowiązek ujawnić 
osobie, której nieprawidłowości dotyczą, dane osobo-
we sygnalizującego. Zgodnie bowiem z art. 25 ustawy, 
w przypadku zbierania danych nie od osoby, której one 
dotyczą, pracodawca jest zobowiązany poinformować 
tę osobę między innymi o źródle danych, celu i zakresie 
gromadzenia danych, odbiorcach lub ich kategoriach. 
Tymczasem zachowanie poufności jest niezbędne dla 
efektywności wewnętrznych procedur sygnalizowa-
nia – zwraca uwagę autorka publikacji. 

Jej zdaniem niewystarczająca jest też ochrona sy-
gnalistów przed działaniami odwetowymi w kodek-
sie pracy. Przepisy nie zawierają bowiem dyrektyw 
adresowanych do pracowników, które wyjaśniały-
by, jak sygnalizować, aby nie narazić się na zarzuty 
przekroczenia granic konstruktywnej krytyki i na-
ruszenia dobra pracodawcy. Wojciechowska-Nowak 
twierdzi, że barierą w  aktywności sygnalisty jest 
także zatrudnianie pracowników na umowy „śmie-
ciowe”, nie podlegające przepisom kodeksu pracy. 

W  związku z  wieloma niedostatkami polskiego 
prawa oraz dowolnością jego interpretacji Anna Woj-
ciechowska-Nowak twierdzi, że Polsce są potrzeb-
ne jasne i klarowne przepisy chroniące sygnalistów. 
W publikacji „Ochrona sygnalistów w Polsce. stan 
obecny i rekomendacje zmian” sugeruje, żeby polski 
ustawodawca wzorował się na krajach, które wpro-
wadziły efektywne prawo dotyczące sygnalistów. 
Wśród tych państw można wyróżnić dwa podejścia: 
tzw. ochronę sektorową oraz ochronę przez uniwer-
salną regulację. W  pierwszym przypadku zapisy 
związane z ochroną prawną znajdują się w różnych 
aktach prawnych regulujących poszczególne dzie-
dziny i sektory gospodarki. do krajów reprezentują-
cych takie podejście należą m.in. stany zjednoczone 
i Irlandia. Państwa, które wprowadziły całościowe, 
uniwersalne regulacje, to m.in. Wielka brytania, Au-
stralia, Korea Południowa, Japonia, Indie, Rumunia, 
Węgry i słowenia. 

Anna Wojciechowska-Nowak przyznaje, że wzo-
rem dla nas powinny być w pierwszej kolejności kraje 
z uniwersalnymi przepisami, bowiem mankamen-
tem rozwiązań sektorowych jest brak jednolitych 
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i  przejrzystych zasad ochrony prawnej, w  konse-
kwencji zaś – ich niższa skuteczność. – W Europie 
uważa się, że przykładem wzorcowej regulacji jest 
brytyjska ustawa o ujawnianiu informacji w intere-
sie publicznym (Public Interest Disclosure Act) – mówi 
moja rozmówczyni.

Jakie w takim razie powinny być konkretne reko-
mendacje dla polskiego ustawodawcy? Anna Wojcie-
chowska-Nowak podsuwa politykom pięć pomysłów. 
Pierwszym jest właśnie budowanie całościowej 
ochrony poprzez stworzenie jednego aktu prawnego. 
Ustawa taka może uwzględniać odmienności wynika-
jące z różnorodności i specyfiki aktów prawnych, jed-
nak powinna opierać się na wspólnych założeniach. 
Po drugie – ustawa powinna obejmować możliwie 
jak najszersze grupy zatrudnionych. Chodzi nie tylko 
o osoby zatrudnione na umowę o pracę, ale również 
o pracowników z umowami cywilnoprawnymi. Po 
trzecie – przepisy muszą być tak skonstruowane, aby 
ewentualne postępowanie sądowe mogło zweryfiko-
wać nie tylko prawdziwość przyczyny rozwiązania 
stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, na 
podstawie którego świadczona jest praca, ale także to, 
czy pracodawca nie zastosował działań odwetowych. 
Po czwarte – ustawodawca powinien zwrócić uwagę 
na zagadnienia związane z rozkładem ciężaru dowodu 
i jego treścią. Autorka sugeruje, że odpowiednim roz-
wiązaniem byłoby obciążenie pracodawcy dowodem, 
że podjęte wobec pracownika decyzje personalne, ta-
kie jak wypowiedzenie czy pominięcie w przyznaniu 
premii, nie pozostawały w związku z okolicznością 
sygnalizowania przez pracownika nieprawidłowości. 
Ostatnią kwestią, którą według prawniczki ustawo-
dawca powinien rozpatrzyć, jest kwestia ochrony toż-
samości osoby sygnalizującej. W jej opinii konieczne 
jest zawarcie zapisu mówiącego, że dane osobowe 
zgłaszającego objęte są poufnością, a ujawnienie ich 
osobom trzecim lub pracodawcy może odbyć się tyl-
ko za zgodą samego sygnalisty. Jak twierdzi autorka, 
powyższe rekomendacje to standard minimum, który 
należy wprowadzić w interesie publicznym.

Niestety jak dotąd polscy politycy nie zajęli się 
tym problemem. Chęć stworzenie projektu ustawy 
o whistleblowerach zadeklarowało w 2011 r. Prawo 
i sprawiedliwość, ale mimo poparcia innych klubów 
parlamentarnych nic z tego nie wyszło. Wydawało 
się, że przełom nastąpił, gdy w 2013 r. rząd umieścił 
prawa dla sygnalistów w projekcie Rządowego Pro-
gramu Przeciwdziałania Korupcji w latach 2014–2019. 
Nadzieje okazały się płonne. Fragment o  sygnali-
stach został z projektu usunięty w ostatniej chwili 
na wniosek Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 
Do tej pory nasz kraj nie doczekał się sensownych 
rozwiązań prawnych dotyczących sygnalistów. 
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system wyborczy, czyli ordynacja – rozumiany jako 
zespół reguł pozwalających przekładać preferencje 
głosujących na skład organu przedstawicielskiego – 
ma spełniać kilka kryteriów. Musi gwarantować wy-
łonienie możliwie stabilnej i sprawnie funkcjonującej 
reprezentacji, zaś zwycięzcom wyborów legitymiza-
cję ich władzy. Jednocześnie powinien jak najlepiej 
odzwierciedlać zróżnicowanie poglądów i interesów 
wyborców. Żaden ze stosowanych na świecie warian-
tów, a jest ich bardzo wiele i cały czas powstają nowe, 
nie spełnia tak samo dobrze wszystkich wymienio-
nych funkcji. Można jednak wyróżnić rozwiązania 
lepsze i gorsze z punktu widzenia poszczególnych 
ideałów demokratycznych. 

Kto pierwszy, ten lepszy?
Wolność wyboru spośród wszystkich kandydatów 
bywa zaburzana już przez sposób ich uszeregowania 
na kartach wyborczych. W obecnie obowiązującym 
w Polsce systemie teoretycznie kolejność nazwisk ma 
znaczenie czysto informacyjne: wskazuje wyborcom 
skalę poparcia danej partii dla poszczególnych osób. 
Ordynacja mówi bowiem, że mandaty wywalczone 
przez komitet w okręgu uzyskują kandydaci o naj-
większej liczbie głosów. – Oczywiście zdarza się, że 
ktoś „przeskoczy” kandydata na wyższej pozycji, jed-
nak statystyki pokazują, że zdecydowana większość 
wybranych to osoby z pierwszych miejsc na listach. Ich 
ułożenie ma zatem kluczowe znaczenie w procesie wy-
łaniania posłów – zwraca uwagę dr hab. bartłomiej 
Michalak, politolog z Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika w Toruniu zajmujący się badaniem systemów 
wyborczych i partyjnych. 

Przekonanie, że realne szanse na wybór mają je-
dynie liderzy list, tworzy efekt samospełniającej się 
przepowiedni. – W badanych przeze mnie wyborach 

samorządowych komitety lokalne bardzo często ukła-
dały swoje listy alfabetycznie. Było wówczas jasne, 
że kolejność nie ma nic wspólnego z kompetencjami 
startujących osób. Skłaniało to, a wręcz wymuszało 
na wyborcach zapoznanie się z wszystkimi kandyda-
turami i podjęcie świadomej decyzji, na kogo oddać 
głos. W takich sytuacjach często zdarzało się, że osoby 
z dalszych miejsc zdobywały dużo głosów – relacjonuje 
prof. dr hab. Małgorzata fuszara, socjolożka z Insty-
tutu stosowanych Nauk społecznych Uniwersytetu 
Warszawskiego.

Ugruntowana praktyka „automatycznego” gło-
sowania na tzw. jedynki przyczynia się do tego, że 
w sejmie od lat oglądamy te same twarze. – Polity-
cy wychodzą z założenia, że większą szansę na zwy-
cięstwo ma ktoś, kto już raz był wybrany, dlatego na 
najwyższych miejscach list ustawiają osoby już za-
siadające w parlamencie. W ten sposób jego skład się 
samoodtwarza – wyjaśnia prof. fuszara. z tego wzglę-
du warto rozważyć obligatoryjny alfabetyczny układ 
kandydatów na kartach.

Wśród rozwiązań zgłaszanych w  intencji demo-
kratyzacji list należy wymienić także tzw. suwak. 
Mechanizm ten polega na zakazie obsadzania są-
siednich pozycji osobami tej samej płci. Gwarantu-
je to naprzemienność zarówno w przypadku miejsc 
potencjalnie „biorących”, jak i tych najmniej presti-
żowych. Obecnie obowiązuje jedynie zasada, iż na 
liście musi się znaleźć nie mniej niż 35 proc. osób 
każdej płci. W hiszpanii obie płcie mają zapewnione 
co najmniej jedno miejsce w pierwszej trójce oraz 
minimum dwa w  pierwszej piątce. Krytycy tego 
rodzaju rozwiązań dowodzą, że jeśli wyborcy będą 
chcieli większej liczby kobiet w sejmie, mogą je wy-
brać choćby z ostatnich miejsc. Małgorzata fuszara, 
od niedawna pełnomocniczka rządu ds. równego 

O lepszą reprezentację 
Polski
Michał Sobczyk

W dyktaturach wola głosujących jest mniej ważna od tego, kto liczy głosy. 
Jednak również w demokracji „techniczna” strona wyborów ma istotne 
znaczenie dla ich wyników.
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traktowania, kontrargumentuje, że we wszystkich 
krajach, które zdecydowały się na parytety albo su-
wak, wzrósł udział kobiet w parlamencie – jeśli nie 
po pierwszych wyborach, to w  jednej z kolejnych 
kadencji. zwraca także uwagę na przykład Platfor-
my Obywatelskiej, która dobrowolnie stosuje zasady 
wzorowane na hiszpańskich. – Dzięki temu w ostat-
nich wyborach wprowadziła do parlamentów polskiego 
i europejskiego najwyższy odsetek kobiet, bliski usta-
wowemu minimum kandydatek na listach. To pokazuje, 
że ten system działa.

zwiększenie szans kobiet na liczniejszą repre-
zentację we władzy ustawodawczej może, choć nie 
musi, przełożyć się na lepsze wyartykułowanie spe-
cyficznych problemów tej grupy. Jednak zwolennicy 
narzędzi mających służyć temu celowi – podobnie 
jak rzecznicy innych pomysłów na wyrównywanie 
szans wyborczych, np. mniej zamożnych kandyda-
tów – muszą się przygotować na zarzuty o ich anty-
demokratyczny charakter. – W prawie wyborczym 
czy parlamencie nie ma nic naturalnego. Przywileje 
dla mniejszości narodowych, pięcioprocentowy próg 
wyborczy, minimalna liczba podpisów niezbędnych 
do rejestracji komitetu – wszystko to są konstrukcje 
społeczno-prawne. Ordynację można skonstruować 
tak, by uwzględniała konstytucyjne zasady równości 
szans i równości płci – ripostuje prof. fuszara.

Za wysokie progi
W większości systemów proporcjonalnych obowią-
zuje ustawowy próg wyborczy, zwany także klauzulą 
zaporową. To minimalny procent poparcia upraw-
niający komitet do uczestnictwa w podziale manda-
tów. Ma on zapobiegać nadmiernemu rozdrobnieniu 
parlamentu. W Polsce ustanowiono go na poziomie 
5% dla partii politycznych i komitetów wyborczych 
wyborców oraz 8% dla wielopartyjnych koalicji. 
Miało to miejsce po wyborach w 1991 r., w wyniku 
których do sejmu weszli kandydaci 29 ugrupowań, 
z  których aż 11 uzyskało zaledwie jednoosobową 
reprezentację. Pamięć o  niestabilnym układzie 
sił politycznych w  pierwszych latach demokracji 

parlamentarnej wydaje się jednym z kluczowych po-
wodów, dla których klauzula na obecnym poziomie 
została powszechnie uznana za niezbędny element 
systemu wyborczego. Tymczasem sprawa wcale nie 
jest oczywista. 

Progi deformują wyniki wyborów. Poglądy poli-
tyczne wyborców komitetów, które znalazły się „pod 
kreską”, są ignorowane podczas rozdziału miejsc na 
ławach poselskich. W ostatnim wyścigu do sejmu 
problem dotyczył stosunkowo niewielkiej liczby oby-
wateli (619 293, tj. 4,3% głosujących), ale można sobie 
wyobrazić powtórkę z 1993 r., gdy w silnie podzielonym 
społeczeństwie 35% głosów przypadło na partie, któ-
re nie zdołały przekroczyć wymaganych 5% poparcia.

Istnienie progów popycha ponadto trudną do osza-
cowania liczbę wyborców do głosowania niezgodnie 
z autentycznymi preferencjami. Kilka największych 
partii nie reprezentuje całego spektrum przekonań 
i  interesów społecznych, jednak obywatele oba-
wiają się oddawać głosy na formacje nieosiągające 
w sondażach wyniku gwarantującego reprezentację 
parlamentarną. zwłaszcza w obliczu ostrego sporu 
politycznego wolimy postawić na „mniejsze zło” niż 
ryzykować brak jakiegokolwiek wpływu na skład 
sejmu. Wraz z zasadami publicznego finansowania 
partii – subwencje otrzymują te z nich, które w po-
przednich wyborach uzyskały minimum 3% popar-
cia – tworzy to błędne koło marginalizacji ugrupowań 
pozaparlamentarnych. 

z wymienionych powodów Zgromadzenie Parla-
mentarne Rady Europy zaleca, by klauzula zaporowa 
w wyborach do parlamentu nie była wyższa niż 3%. 
Kryterium to spełniają choćby systemy wyborcze 
w hiszpanii (co więcej, próg obowiązuje tam wyłącz-
nie na szczeblu okręgów, a nie całego kraju), Grecji 
i danii, a m.in. w Portugalii i finlandii w ogóle nie 
stosuje się takich barier. 

Ich obniżenie lub zniesienie nie wyczerpuje 
jednak katalogu pomysłów na zwiększenie repre-
zentatywności sejmu. zdaniem bartłomieja Micha-
laka warte rozważenia są dwa pomysły. Pierwszy 
to odpowiednio skonstruowany system mieszany, 
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np. podobny do stosowanego w Niemczech (patrz 
ramka poniżej). – Przyjęcie takiej ordynacji dopuści-
łoby do władzy ustawodawczej mniejsze partie oraz 
kandydatów niezależnych, jeśli tylko byliby w stanie 
zdobyć odpowiednio duże poparcie na poziomie okrę-
gów. Jednocześnie nie doprowadziłoby do fragmenta-
ryzacji parlamentu – przekonuje naukowiec. 

druga droga to selektywne stosowanie progu w ra-
mach obecnie obowiązującego systemu. – Przykłado-
wo, partia, która przekracza 1% głosów, wprowadza 
do parlamentu jednego reprezentanta, 2% – dwóch, 
a dopiero ugrupowania, które zdobędą więcej niż 5%, 
uczestniczą w proporcjonalnym podziale mandatów. 
W ten sposób postulaty, za którymi opowiada się nie-
mała liczba obywateli, mają możliwość zaistnieć na 
forum sejmowym bez podnoszenia ryzyka, że nie 
uda się wygenerować konstruktywnej większości.

Jeszcze inaczej patrzy na sprawę dr Marcin Gerwin, 
politolog z sopockiej Inicjatywy Rozwojowej. Przyj-
mowanie ustaw i uchwał większością głosów pozwa-
la „nie zawracać sobie głowy” propozycjami, których 
zwolennicy nie są wystarczająco liczni, by móc zawa-
żyć na wyniku głosowania. z tej perspektywy trwała 
przewaga w parlamencie, umożliwiająca stanowie-
nie prawa bez oglądania się na opozycję, jest wręcz 
zagrożeniem dla demokracji. Tymczasem Sejm wcale 
nie musi podejmować decyzji większością głosów, 

zwłaszcza że nawet przy dobrej woli stron jest to naj-
mniej precyzyjna metoda określania wspólnej opinii 
w skomplikowanych kwestiach. – Gdy do wyboru jest 
kilka propozycji w tej samej sprawie, lepszym rozwią-
zaniem jest głosowanie preferencyjne, np. zmodyfiko-
wana metoda Bordy, używana m.in. przez radę miejską 
w Dublinie. Polega ona na szeregowaniu przedstawio-
nych opcji, np. wariantów dyskutowanej ustawy, od 
najlepszej do najgorszej; wygrywa ta, która uzyska 
najwyższą średnią ocen. – Natomiast stabilność rządu 
może zapewniać to, że będą do niego wchodzić przed-
stawiciele wszystkich klubów, proporcjonalnie do ich 
wielkości. Te dwa proste mechanizmy całkowicie zmie-
niłyby sposób uprawiania polityki w Polsce – dodaje 
Gerwin, od lat zajmujący się popularyzacją pomy-
słów na demokratyzację życia publicznego.

Ponieważ wynik głosowania preferencyjnego zale-
ży od wszystkich głosów, a nie tylko od większości, 
po zastosowaniu tej metody stronnictwa negocjują, 
a nawet współpracują ze sobą. zależy im, żeby ich 
projekt był jak najbardziej satysfakcjonujący dla ko-
alicjantów, ale i na tym, by nie został oceniony jako 

„absolutnie nie do przyjęcia” przez konkurentów. 
Gdyby sejm podejmował decyzje w systemie, który 
zachęca, a wręcz zmusza do poszukiwania kompro-
misu, wówczas jego skład mógłby odzwierciedlać 
wszystkie sympatie polityczne Polaków.

NA DWA GłOSy

W Niemczech 299 posłów jest wybieranych w okrę-
gach jednomandatowych. Kandydować może każ-
dy, kto zgromadzi 200 podpisów poparcia, jednak 
w praktyce walka toczy się między przedstawiciela-
mi największych partii. drugi głos wyborca oddaje 
nie na konkretną osobę, lecz na jedną z list partyj-
nych wystawionych w danym kraju związkowym, 
będącym w  tym przypadku wielomandatowym 
okręgiem wyborczym. Głosowanie na poziomie 
landów decyduje o obsadzie pozostałych 299 (lub 
więcej) miejsc w bundestagu, a więc i o wielkości 
klubów poselskich. Każde ugrupowanie wprowa-
dza bowiem do niego tylu przedstawicieli, by po 
uwzględnieniu posłów wybranych bezpośrednio 
podział mandatów między partie odzwierciedlał 
proporcje wynikające z głosowania na listy partyj-
ne. Oznacza to w praktyce, że wbrew rozpowszech-
nionemu przekonaniu rozdział wszystkich, a nie 
jedynie połowy miejsc w izbie niższej niemieckie-
go parlamentu, ma charakter proporcjonalny.

Aby dana formacja polityczna mogła być wzięta 
pod uwagę podczas dzielenia mandatów w poszcze-
gólnych landach, musi uzyskać co najmniej 5% głosów 

w skali całej federacji. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy 
partia nie przekroczy progu, ale wygra w trzech lub 
więcej okręgach jednomandatowych. daje to szanse 
na uzyskanie adekwatnej reprezentacji mniejszym 
ugrupowaniom o  dużym znaczeniu regionalnym 
(nieco podobne przywileje posiadają w Polsce komi-
tety wyborcze mniejszości narodowych).

zwolennicy niemieckiej ordynacji akcentują, 
że łączy ona możliwość głosowania na indywidu-
alnych przedstawicieli oraz na stronnictwa poli-
tyczne, jednak bez rozdrabniania parlamentu. 
Umożliwia także wsparcie dwóch różnych ugru-
powań, preferowanych jako koalicjanci przy ewen-
tualnym formowaniu rządu. Krytycy zwracają 
uwagę, że połowę posłów de facto wskazują partie, 
decydujące o składzie list krajowych oraz kolejno-
ści kandydatów. Co więcej, osoba ubiegająca się 
o mandat w wyborach bezpośrednich może rów-
nież startować z listy partyjnej w innym landzie 
i dostać się do bundestagu mimo odrzucenia przez 
wyborców. Warto przypomnieć, że w Polsce przed 
2001 r. podobny mechanizm służył zapewnieniu 
miejsc w parlamencie liderom największych partii: 
69 mandatów było dzielonych pomiędzy kandyda-
tów z list krajowych.
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Również dr hab. Piotr Uziębło z Katedry Prawa 
Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych Uniwersy-
tetu Gdańskiego apeluje, by nie upatrywać głównego 
zadania ordynacji w przeciwdziałaniu rozdrobnie-
niu parlamentu. Przypomina, że system wyborczy 
ma stabilizować władzę, ale przede wszystkim ją 
legitymizować, czyli wytwarzać u obywateli prze-
konanie, że posiada ona prawo do podejmowania 
decyzji w ich imieniu. – Nie może być mowy o zapew-
nianiu większości poprzez inżynierię wyborczą. Nie 
można pozwolić na tworzenie rządu większościowego 
przez koalicję, która zdobywa mniej niż 30% głosów, 
jak niedawno we Włoszech, gdyż siła jego mandatu 
będzie stosunkowo niewielka. Mechanizm zapewnia-
jący zwycięzcy wyborów połowę miejsc w parlamencie 
został zresztą uznany za niezgodny z włoską konsty-
tucją – komentuje naukowiec. Przykładów nie trzeba 
zresztą szukać za granicą: klauzula zaporowa spra-
wiła, że w latach 1993–1997 sld i Psl, które zdoby-
ły łącznie ok. 36% głosów, uzyskały aż 66% miejsc 
w sejmie. 

Dziel i rządź
W systemach proporcjonalnych niebagatelny wpływ 
na skład parlamentu ma także algorytm stosowany 
na poziomie okręgów do przeliczania głosów na 
mandaty. W 1991 r. użyto tzw. metody hare’a-Nie-
meyera. W 1993 r. wykorzystano formułę d’hondta, 
w  2001  r.  – zmodyfikowaną metodę sainte-Laguë. 
W  2002  r. przywrócono metodę d’hondta, która 
obowiązuje do dziś (patrz ramka obok). za kolejnymi 
zmianami stały czytelne motywacje. Wprowadzenie 
algorytmu d’hondta przeforsowały Unia demokra-
tyczna i Konfederacja Polski Niepodległej, obie liczą-
ce na wyraźne zwycięstwo w następnych wyborach. 
z kolei odejście od niego przegłosował obóz postsoli-
darnościowy, dołujący w sondażach po klęsce „czte-
rech reform”, aby uniemożliwić samodzielne rządy 
sld-uP (co zresztą się powiodło). – Wspomniana me-
toda uprzywilejowuje duże ugrupowania – wyjaśnia 
Michalak. – Natomiast metodę Sainte-Laguë uważa się 
za działającą na korzyść małych partii, co nie jest do 

końca prawdą. Po prostu maksymalizuje ona propor-
cjonalność podziału, dzięki czemu nie deformuje wyni-
ków wyborów. Wpływ wybranej formuły na rozdział 
miejsc w sejmie obrazuje tabela. 

MeTODA D’HONDTA
W metodzie tej liczba głosów oddanych na poszczegól-
ne komitety jest dzielona przez kolejne liczby naturalne 
(w metodzie sainte-Laguë – przez kolejne liczby nieparzy-
ste), a uzyskane wielkości szeregowane od największej do 
najmniejszej. Mandaty przydziela się zgodnie z określoną 
w ten sposób kolejnością, aż do wyczerpania puli. 

Przykład: komitety X, y oraz z otrzymały odpowiednio 
900, 540 i 420 głosów w okręgu, w którym do obsadzenia 
jest 7 mandatów. Obliczamy ilorazy:

Dzielnik X y Z

1 900 540 420 

2 450 270 210 

3 300 180 140

4 225 135 105 

szeregujemy je w kolejności malejącej:

Lp. Iloraz Komitet

1 900 X 

2 540 Y 

3 450 X

4 420 Z

5 300 X

6 270 Y

7 225 X

8 210 Z

9 180 Y 

Komitet X (48% głosów) otrzymuje 4 mandaty (57% puli), 
komitet y (29%) – 2 mandaty (29%), komitet z (23%) – 
1 mandat (14%).

Tabela. Liczba miejsc w sejmie uzyskanych przez poszczególne partie w zależności od metody 
przeliczania głosów. założono identyczny rozkład poparcia w każdym okręgu, odpowiadający 
wynikom w skali kraju w wyborach do Parlamentu europejskiego w 2014 r.

PO PIS SLD NP PSL INNE 

% 32,13 31,78 9,44 7,15 6,80 —

Metoda d’hondta 182 181 43 27 26 1 

Metoda sainte-Laguë 162 165 53 40 39 1 

Metoda hare’a-Niemeyera 155 156 55 43 49 1 

źródło: KalkulatorPolityczny.pl
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Również sposób podziału kraju na okręgi – obec-
nie w najmniejszych wybiera się 7, a w największym 
(warszawskim) 20 posłów – rzutuje na reprezenta-
tywność wyborów. Gdy są zbyt duże, utrudnia to 
identyfikowanie wszystkich kandydatów, co fawory-
zuje tych najbardziej rozpoznawalnych. Ale bardziej 
szkodliwa jest sytuacja, gdy okręgi są niewielkie. – 
Zwykle przekłada się to na małą liczbę kandydatur 
do wyboru. Może się więc okazać, że osoba, na któ-
rą chcemy zagłosować, startuje w sąsiednim okręgu, 
a w naszym nie znajdujemy na listach nikogo, kto by 
nam odpowiadał. Jednak największy problem polega 
na tym, że gdy w każdym okręgu są do zdobycia tylko 
trzy czy cztery mandaty, w większości przypadków 
dzielą się nimi dwie największe partie. Przy dużych 
okręgach więcej ugrupowań ma szansę wejść do parla-
mentu – wskazuje Gerwin. W hiszpanii, gdzie okręgi 
są jednymi z najmniejszych w europie, mimo niskie-
go progu wyborczego od lat utrzymuje się system 
dwupartyjny. zdaniem części badaczy sprzyja mu 
także stosunkowo niewielka liczba deputowanych 
(350), o czym warto pamiętać w kontekście powra-
cającego postulatu „odchudzenia” sejmu.

Leczenie grypy dżumą
Coraz więcej zwolenników zyskuje ordynacja więk-
szościowa z okręgami jednomandatowymi, stosowa-
na w krajach anglosaskich. Tłumaczą oni, że istnienie 
list wyborczych i klauzul zaporowych blokuje kan-
dydatom niezależnym drogę do parlamentu oraz 
utrwala wodzowski charakter partii politycznych. 
dr Gerwin zgadza się, że należy wprowadzić możli-
wość kandydowania bez konieczności bycia człon-
kiem jednego z komitetów wyborczych. Jednocześnie 
zachęca entuzjastów jow-ów, by zainteresowali się, 
ilu niezależnych kandydatów zasiadło po ostatnich 
wyborach w Wielkiej brytanii w 650-osobowej Izbie 
Gmin. Trzech. – W większości okręgów ktokolwiek by 
nie startował, mandat i tak zdobędzie laburzysta albo 
torys, w zależności od tego, czy na danym obszarze do-
minują nastroje lewicowe, czy silnie konserwatywne. 
Zwiększa to pole do manipulacji partyjnych; liderzy 
mogą eliminować wewnętrzną opozycję, wystawiając 
niewygodne osoby w okręgach, w których partia nie 
ma szans na mandat, jednocześnie obstawiając swoimi 
zwolennikami okręgi „pewne” – tłumaczy Piotr Uzię-
bło. Jak zwracał uwagę śp. zbigniew Romaszewski, 
zagrożenie podobnymi praktykami byłoby w naszych 
warunkach bardzo duże, a zmniejszyć je mogłaby tyl-
ko demokratyzacja partii politycznych, w tym upo-
wszechnienie instytucji prawyborów, wyrażających 
wolę przyszłych wyborców, a nie aparatu partyjnego.

Marcin Gerwin zaznacza, że w okręgach jednoman-
datowych komitety wystawiają tylko po jednym kan-
dydacie, by uniknąć rozpraszania głosów sympatyków. 

DZIeCI I STARCy GłOSU NIe MAJą
dla zapewnienia powszechności wyborów, a  więc 
i reprezentatywności ich wyników, niezbędne jest za-
gwarantowanie wszystkim uprawnionym rzeczywistej 
możliwości udziału w głosowaniu. O tym, jak to wyglą-
da w praktyce, opowiedział nam dr Jarosław Zbieranek – 
konstytucjonalista nadzorujący w  biurze Rzecznika 
Praw Obywatelskich m.in. ogół działań związanych 
z problematyką wyborów i referendów.

***
Przez wiele lat polskie prawo nie było dostosowane 

do potrzeb obywateli, którzy nie są w stanie osobiście 
stawić się w lokalu wyborczym. Ostatecznie, po długich 
staraniach, w przyjętym w 2011 r. Kodeksie wyborczym 
udało się zawrzeć cały pakiet udogodnień dla osób star-
szych czy niepełnosprawnych. Nakładki na karty do 
głosowania dla niedowidzących, możliwość oddania 
głosu za pośrednictwem pełnomocnika lub korespon-
dencyjnie – wszystko to stanowi nową jakość w zapew-
nianiu równości w dostępie do wyborów.

Niestety, wciąż nie wypracowano mechanizmów 
skutecznego informowania wyborców o istniejących 
ułatwieniach. W  efekcie ich wiedza jest niewielka, 
np. wśród osób, które ukończyły 75 lat, jedynie 17% 
wie, że ze względu na wiek może głosować przez peł-
nomocnika. znacząco wpływa to na skalę korzystania 
z nowych możliwości. dlatego Rzecznik Praw Obywa-
telskich zaproponował m.in. rozwiązanie z powodze-
niem stosowane w Niemczech czy holandii. Tamtejsi 
wyborcy otrzymują indywidualne zawiadomienia przy-
pominające o terminie głosowania, zawierające adres 
lokalu wyborczego oraz listę udogodnień – w tym alter-
natywnych procedur oddania głosu. Wychodzimy bo-
wiem z założenia, że państwo musi aktywnie docierać 
do obywateli z informacjami o przysługujących im pra-
wach, a nie oczekiwać, że będą sami o nie dopytywać.

Konieczne jest ponadto odpowiednie przygotowanie 
urzędników gminnych odpowiedzialnych za organiza-
cję wyborów, gdyż przeprowadzone wśród nich badania 
ujawniły bardzo niski poziom wiedzy na temat potrzeb 
i uprawnień m.in. niepełnosprawnych wyborców. Rów-
nież członkowie komisji wyborczych często nie potrafią 
wychodzić naprzeciw problemom takich osób. Naszym 
zdaniem niezbędne jest podjęcie szeroko zakrojonych 
działań edukacyjnych, obejmujących m.in. opraco-
wanie podręczników dobrych praktyk. zgłosiliśmy 
także postulat, by w ramach Krajowego biura Wybor-
czego powołano specjalny zespół, który koordynowałby 
kampanie informacyjne adresowane bezpośrednio do 
obywateli. Niestety, z przyczyn finansowych pomysł 
ten pozostaje jak dotąd niezrealizowany.
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Wyborca, który chce wesprzeć daną formację, ma więc 
mniejszy wybór niż w obecnym systemie. 

Jednak główną wadą radykalnie większościowych 
ordynacji jest to, że w ich przypadku wyniki wybo-
rów w skali państwa nie oddają zróżnicowania po-
litycznego społeczeństwa. Załóżmy, że preferencje 
wyborcze rozkładałyby się na terenie kraju całkowicie 
równomiernie, a  popularność partii wiodącej prze-
kraczałaby nieco 50%. Wtedy partia ta wygrywałaby 
wybory we wszystkich okręgach. Powstałby parlament 
monopartyjny. Opozycja, posiadająca poparcie prawie 
50% wyborców, nie zdobyłaby ani jednego mandatu 
i byłaby całkowicie odsunięta od uczestnictwa w de-
cydowaniu o losach kraju – alarmował Romaszewski 
na łamach „Rzeczpospolitej”. dr Paweł Przewłocki, 
fizyk i socjolog prowadzący stronę internetową na 
temat ordynacji preferencyjnych, zwraca uwagę, 
że jow-y skłaniają wielu obywateli do rezygnacji 
z udziału w wyborach. Dotyczy to szczególnie różnych 
mniejszości, które przy systemie większościowym nie 
mają szans zaistnieć, zawsze przegłosowywane przez 
dominujące partie – pisze na stv.org.pl. Inni wyborcy 
oddają głosy nie na rzeczywistych faworytów, ale tak, 
by zminimalizować ryzyko, że się zmarnują.

dodajmy do tego fakt, że ordynacje większościo-
we wzmacniają pokusę manipulowania granicami 
okręgów. Wykorzystując wiedzę o profilu społecz-
no-ekonomicznym poszczególnych obszarów moż-
na je wytyczyć tak, by znacznie zwiększyć szanse 
własnych kandydatów (tzw. gerrymandering; zob. 
ramka poniżej). Przypadki takich praktyk notowane 
są nawet w krajach o ugruntowanej kulturze demo-
kratycznej.

Krytykę jow-ów zakończmy uwagą, że wprowa-
dzenie ich według modelu brytyjskiego – co dokona-
ło się już w wyborach do senatu – byłoby „większym 

złem” niż model francuski. Pierwszy z nich przewi-
duje głosowanie w jednej turze, bez konieczności 
przekroczenia przez zwycięzcę 50% głosów. Oznacza 
to, że reprezentantem okręgu może zostać kandydat, 
który uzyskał np. 1/5 wskazań. W systemie francu-
skim w okręgach, gdzie nikt nie zdobył większości 
bezwzględnej, wszyscy kandydaci z  co najmniej 
12,5% głosów spotykają się w „dogrywce” i wyborcy 
mają ponownie okazję wyrazić swoje preferencje.

– Ordynacja większościowa sprzyjałaby powstaniu 
systemu dwupartyjnego, który nie obrazowałby ca-
łości podziałów politycznych – podsumowuje dr hab. 
Wawrzyniec Konarski, profesor w Instytucie studiów 
Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
badający m.in. europejskie systemy partyjne. – Jed-
nocześnie zgadzam się z tymi, którzy twierdzą, że ordy-
nacje ekstremalnie proporcjonalne utrudniają rządowi 
realizację spójnej polityki, a także z postulatem bar-
dziej bezpośredniego wpływu obywateli na skład par-
lamentu. Chodziłoby więc o znalezienie złotego środka, 
którym mogłaby być jakaś forma systemu mieszanego 
albo ordynacja STV.

Każdy głos się liczy
stV jest skrótem od single transferable vote, czyli po-
jedynczy głos przechodni (względnie „przenoszony”, 
jak woli prof. Konarski). W systemie tym, zwanym 
także brytyjską Reprezentacją Proporcjonalną, gło-
suje się bezpośrednio na konkretne osoby (repre-
zentantów regionu), okręgi są wielomandatowe, 
a kandydaci ułożeni według afiliacji lub alfabetycz-
nie. Przy nazwisku najbardziej popieranego z nich 
wyborca wpisuje „1”, obok nazwiska osoby, którą 
chciałby poprzeć w drugiej kolejności pisze „2” itd. 
W niektórych odmianach tej ordynacji liczba takich 
dodatkowych preferencji jest dowolna (można się 

Przykład ukazujący wpływ przebiegu granic okręgów wyborczych na wyniki głosowania: na lewym diagramie we wszystkich 
czterech okręgach są one wyrównane, na środkowym w trzech okręgach wygrywają zwolennicy czarnych, na prawym – w trzech 
okręgach wygrywają zwolennicy białych.

źródło: Wikipedia.org, autor: RokerhRO, p
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również ograniczyć do wskazania swojej „jedynki”), 
w  innych obligatoryjnie szereguje się wszystkich 
kandydatów. do parlamentu wchodzą osoby, które 
osiągną tzw. kwotę, czyli minimalną liczbę wskazań 
na pierwszym miejscu rankingu, wyliczoną na pod-
stawie liczby oddanych głosów i liczby mandatów 
do obsadzenia. Nadwyżka głosów ponad wspomnia-
ne minimum jest w przypadku każdego wybranego 
kandydata dzielona pomiędzy następne osoby na 
listach preferencji, według określonego algorytmu 
(szczegółowy opis stosowanych rozwiązań można 
znaleźć na stv.org.pl). Jeśli nikt nowy nie osiągnie 
kwoty, kandydat z najmniejszą liczbą głosów zostaje 
wyeliminowany, a jego głosy dzielone między osoby 
wskazane przez jego wyborców jako „dwójki”. Ko-
lejne przeliczenia i  następujące po nich transfery 
głosów – od kandydatów, którzy w danej rundzie 
osiągną kwotę lub odpadną z wyścigu – mają miejsce 
aż do momentu rozdzielenia wszystkich mandatów. 
Uproszczony przykład przekazywania głosów w sys-
temie stV przedstawiono w ramce.

Taka procedura sprawia, że zarówno głosy nad-
wyżkowe, jak i te oddane na ewidentnych przegra-
nych, nie marnują się, lecz „pozostają w grze” i mogą 
przesądzić o obsadzie części mandatów. Wyborcy 
mogą więc śmiało głosować na kandydata, które-
go uważają za najlepszego. Dzięki temu system stV 
pozwala na uzyskanie wyniku, który odzwierciedla 
rzeczywiste preferencje elektoratu. dr Przewłocki 
przywołuje analizy empiryczne, które wykazują, że 
proporcjonalność stosowanych w praktyce wersji tej 
ordynacji nie odbiega znacznie od proporcjonalno-
ści metod, do których się przyzwyczailiśmy. STV jest 
przy tym proporcjonalna w szerszym sensie niż metody 
z listami partyjnymi – te bowiem są proporcjonalne 
tylko ze względu na upodobania partyjne wyborców, 
STV natomiast jest proporcjonalna ze względu na do-
wolne cechy kandydatów istotne dla wyborców. Zwy-
kle afiliacje partyjne są najistotniejsze dla większości 
wyborców; STV pozwala jednak zaistnieć także tym 
mniejszościom, które uznają inne cechy za bardziej 
znaczące, a które pozbawione są głosu, gdy stosowane 

TRANSfeR GłOSóW W SySTeMIe STV 
W okręgu X o 3 mandaty ubiegało się 5 osób. Głosy oddało 284 wyborców, którzy uszeregowali kandydatów 
w następujący sposób.

120 głosów 71 głosów 55 głosów 17 głosów 15 głosów 6 głosów

1. Anna Kowalska 1. Jan Nowak 1. Andrzej Wójcik 1. Maria 
Wiśniewska

1. Anna Kowalska 1. Jan Nowak

2. Jan Nowak 2. Anna Kowalska 2. Piotr Kamiński 2. Jan Nowak 2. Piotr Kamiński 2. Maria 
Wiśniewska

3. Maria 
Wiśniewska

3. Maria 
Wiśniewska

3. Maria 
Wiśniewska 

3. Piotr Kamiński 3. Jan Nowak 3. Anna Kowalska

4. Piotr Kamiński 4. Piotr Kamiński 4. Jan Nowak 4.  Anna Kowalska 4. Maria 
Wiśniewska

4. Piotr Kamiński

5. Andrzej Wójcik 5. Andrzej Wójcik 5. Anna Kowalska 5. Andrzej Wójcik 4. Andrzej Wójcik 5. Andrzej Wójcik 

zaczynamy od obliczenia progu, którego przekroczenie zapewnia mandat:

Wynosi on 72, tak więc przekroczyli go jedynie Anna 
Kowalska i Jan Nowak, jako najbardziej preferowani 
kandydaci odpowiednio 135 i 77 wyborców. Kowal-
ska otrzymała 63 głosy ponad wymagane minimum, 
natomiast Nowak 5; aby ustalić zdobywcę trzecie-
go mandatu, każda nadwyżka jest proporcjonalnie 
dzielona między osoby wskazane przez wyborców 
danego zwycięskiego kandydata jako druga pre-
ferencja (względnie trzecia, w  przypadkach gdy 
drugi w  rankingu jest kandydat, który również 
otrzymał już mandat). I  tak, 56 głosów z puli Ko-
walskiej przechodzi na Marię Wiśniewską, a  7  na 
Piotra Kamińskiego, zaś cała nadwyżka Nowaka 

trafia do Wiśniewskiej. Wraz z otrzymanymi głosa-
mi pierwszej preferencji pozwala jej to przekroczyć 
próg i uzyskać mandat. Uwaga: w celach poglądo-
wych zastosowano uproszczony sposób podziału 
głosów nadwyżkowych. Realnie stosowane proce-
dury są szczegółowo opisane na stronie stv.org.pl.

Wybory przeprowadzone według innej ordynacji 
mogłoby w  tym samym okręgu dać inne wyniki. 
Przykładowo, w systemie pojedynczego głosu nie-
przechodniego (sntV), w którym wyborca dysponuje 
jednym głosem, a mandaty zdobywają kandydaci, 
którzy otrzymali największą ich liczbę, trzecim zwy-
cięzcą byłby Andrzej Wójcik.

Liczba głosów potrzebna do objęcia mandatu = + 1
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są tradycyjne metody wyborcze – pisze Przewłocki. 
dodaje, że ponieważ o zwycięstwie ostatecznie prze-
sądzają grupy mniejszościowe, wyłoniona reprezen-
tacja odzwierciedla ich preferencje. W Irlandii, gdzie 
system stV obowiązuje od niemal stu lat, ponad 60% 
wyborców przyznaje się do wskazywania kandyda-
tów więcej niż jednej partii, a ponad 10% – czterech 
lub więcej ugrupowań. Pozwala to ordynacji opar-
tej na możliwości transferowania głosu na pokazanie 
swoich unikalnych cech – komentuje. dla równowa-
gi warto dodać, że gdy podziały polityczne są zbyt 
głębokie, stV wiele nie pomaga; tak jest na Malcie, 
gdzie utrzymuje się system dwupartyjny, i tak było 
w estonii (szczegóły na stronie naukowca).

zwolennicy tego systemu podkreślają, że posia-
da większość zalet zarówno typowej ordynacji pro-
porcjonalnej z  zamkniętymi listami partyjnymi, 
jak i ordynacji większościowej, będąc wolnym od 
ich największych wad. sprzyja silnym więziom po-
słów z regionami, z których zostali wybrani, a tak-
że ich uniezależnieniu od hierarchii partyjnych. za 

omawianą ordynacją przemawia także cecha obecne-
go systemu, na którą zwraca uwagę Michalak. Otóż 
może się w nim zdarzyć, że kandydat, który uzyska 
w swoim okręgu najwięcej głosów, nie wejdzie do 
sejmu, gdyż jego ugrupowanie nie przekroczy progu 
wyborczego.

Konarski również kładzie akcent na to, że ordy-
nacja oparta na pojedynczym głosie przechodnim, 
będąca zresztą najstarszym systemem proporcjo-
nalnym na świecie, bo opracowanym w 1819 r., daje 
możliwość wyboru popularnym przedstawicielom 
mniej popularnych partii oraz kandydatom niezależ-
nym (w krajach ją stosujących start w wyborach jest 
możliwy bez dołączania do jakiegokolwiek komite-
tu). Zwiększa ponadto szanse na wyłanianie się no-
wych ruchów politycznych, utrudnione w systemach 
z wysokimi klauzulami zaporowymi. – STV umożli-
wia grupom obywateli oddolne wykreowanie własnej 
reprezentacji, a jednocześnie nie stymuluje zmian na 
tyle gwałtownych, by ci, którzy dotąd rywalizowali 
o stery władzy, mogli nagle wypaść za burtę – mówi 

ba William Murphy, flickr.com/photos/infomatique/5480155209
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politolog. stosowanie tego rozwiązania nie prowadzi 
zatem do zasadniczego osłabienia roli największych 
partii, choć możliwe są odstępstwa od tej reguły (vide 
klęska wyborcza fianna fáil w  irlandzkich wybo-
rach z 2011 r.). Paweł Przewłocki odnotowuje nato-
miast, że w Irlandii kampanie wyborcze na poziomie 
lokalnym charakteryzują się względnie łagodnym 
i merytorycznym przebiegiem. Kandydaci zdają so-
bie sprawę, że nawet wskazania na dosyć dalekich 
pozycjach preferencyjnych mogą przesądzić o  ich 
obecności w parlamencie.

– Jest to chyba najbardziej sprawiedliwy system – re-
asumuje dr Uziębło. – Nawet nasz Trybunał Konsty-
tucyjny w jednym z orzeczeń stwierdził, że ordynacja 
STV najpełniej oddaje wolę wyborcy. Co ciekawe, aby 
zastosować ją w wyborach do sejmu, wystarczyłaby 
ustawa, podczas gdy do wprowadzenia jow-ów nie-
zbędna byłaby zmiana Konstytucji.

Trudne wybory
Rzecz jasna wspomniana ordynacja, jak każdy sys-
tem wyborczy, nie jest wolna od wad. Uziębło zaczy-
na ich listę od możliwości głosowania taktycznego, 
które polega na tym, że partia zaleca swoim sympa-
tykom określony sposób uszeregowania jej kandy-
datów, maksymalizujący szanse na korzystny łączny 
wynik, zamiast głosowania zgodnie z prawdziwymi 
preferencjami. zaraz jednak dodaje, że odpowiednio 
modyfikując procedurę przeliczania głosów – a jest 
ich wiele i podobnie jak w przypadku tradycyjnych 

ordynacji proporcjonalnych nie są one neutralne – 
można wyeliminować to zagrożenie. 

– Druga wada, moim zdaniem najpoważniejsza, to 
fakt, że jest to system stosunkowo trudny do wytłuma-
czenia. Kiedy wprowadzono go w wyborach do rady 
jednego z  wydziałów pewnej uczelni wyższej, duża 
część pracowników naukowych nie była w stanie zro-
zumieć jego istoty. Tym bardziej mógłby mieć z tym 
problem tzw. przeciętny obywatel, przynajmniej na 
początku – wyjaśnia Uziębło. Podobnego zdania jest 
dr Przewłocki, według którego większość elektoratu 
musiałaby zadowolić się ogólnikowym opisem stV 
jako „systemu proporcjonalnego z głosowaniem na 
ludzi”, co mogłoby podważyć zaufanie do instytucji 
wyborów. Wyborcy, co zrozumiałe, preferują systemy 
proste i przejrzyste; wszelkie komplikacje łatwo budzą 
podejrzenia o podatność na manipulacje wyborcze czy 
wręcz prowokują do domysłów o manipulacjach ukry-
tych w samej metodzie, tym łatwiej, że zaufanie do pań-
stwa i polityków proponujących i przyjmujących nowe 
prawo wyborcze jest niskie. Wszelkie wątpliwości mogą 
zostać wykorzystane przez przeciwników zmiany – czę-
sto te siły polityczne, dla których nowa ordynacja może 
okazać się niekorzystna. Właśnie brak akceptacji oby-
wateli oraz niechęć części sceny politycznej doprowa-
dziły do porzucenia ordynacji preferencyjnej przez 
estonię, która już ćwierć wieku temu zastosowała ją 
w wyborach lokalnych oraz do Rady Najwyższej.

Problemem może być nie tylko zrozumienie meto-
dy podziału mandatów, ale i prawidłowe wypełnienie 

ba Jared and Corin, flickr.com/photos/redjar/2330348917
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karty do głosowania. Piotr Uziębło przypomina, że 
w wyborach do senatu, zanim wprowadzono okręgi 
jednomandatowe, większość wyborców nie wyko-
rzystywała wszystkich przysługujących im głosów. 
Czy po hipotetycznej zmianie ordynacji mamy się 
zatem spodziewać dużej liczby kart z jedną tylko pre-
ferencją, nieważnych czy wypełnionych niezgodnie 
z intencjami głosujących? Jest oczywiście niezwykle 
trudno przewidywać cokolwiek w tej kwestii. Można się 
tu tylko oprzeć na doświadczeniach estońskich – tam 
nie zanotowano żadnych problemów przy głosowa-
niu, a warto podkreślić, że było to nie tylko pierwsze 
preferencyjne, ale także w ogóle pierwsze wolne gło-
sowanie po odzyskaniu przez Estonię niepodległości – 
uspokaja dr Przewłocki.

Optymistą jest również Marcin Gerwin. Wylicza, 
że różne odmiany ordynacji preferencyjnej są od lat 
stosowane nie tylko w Irlandii i na Malcie, ale tak-
że np. w wyborach lokalnych w szkocji, do senatu 
w Australii i w elekcji mera Londynu. stosują ją par-
tie polityczne, związki zawodowe, przedsiębiorstwa 
i szkoły wyższe – wszędzie się sprawdza, a głosów 
nieważnych jest bardzo mało. – Dobrze zorganizowa-
na kampania edukacyjna, wyjaśniająca nowy sposób 
wypełniania kart wyborczych, powinna wystarczyć, by 
zdecydowana większość głosujących prawidłowo ozna-
czała cyframi swoich ulubionych kandydatów. 

To, czy nowa ordynacja w pełni ujawniłaby swoje 
zalety, zależałoby m.in. od tego, czy byłaby w stanie 
skłonić obywateli do większego zainteresowania po-
lityką. Na razie bowiem, jak konstatował zbigniew 
Romaszewski, wybory personalne są w jakiś sposób 
utopią, gdyż w przygniatającej liczbie przypadków wy-
borca niewiele, lub w ogóle nic nie wie o kandydatach. 
W polskiej rzeczywistości głosuje na partię, którą jest 
w stanie rozpoznać.

Głośniej nad tą urną!
W opinii bartłomieja Michalaka trudno mówić o lep-
szych i gorszych systemach wyborczych. – Wszystko 
zależy od tego, co chcemy osiągnąć. Czy zależy nam 
na bliskich więziach reprezentantów z elektoratem? 
Chcemy oddać pełną gamę poglądów politycznych spo-
łeczeństwa, czy raczej ułatwić pracę rządu? Dyskusję 
o reformie prawa wyborczego należałoby zacząć od od-
powiedzi na pytanie, jakiego modelu demokracji chce-
my. Niestety, już kilka lat po rozpoczęciu transformacji 
przestaliśmy je sobie zadawać. Trudno o pogłębioną 
dyskusję, skoro – jak wynika z doświadczeń badacza – 
każda rozmowa z politykami na temat ewentualnych 
zmian schodzi na próbę oceny, ile mandatów może 
stracić ich ugrupowanie. zwykle kończy się uzna-
niem, że lepiej nie ryzykować i zostawić wszystko 

„po staremu”. 

– Żaden polityk nie zgodzi się na zmiany, które grożą 
wyeliminowaniem go z parlamentu – potwierdza Waw-
rzyniec Konarski. W innych państwach propozycje 
odnoszące się do ordynacji spotykają się z identyczną 
reakcją klasy politycznej, a zdaniem Michalaka jedy-
nym krajem, który można w tej kwestii uznać za wzór 
do naśladowania, jest Nowa zelandia. – Dyskusja na 
temat reformy wyborczej trwała tam wiele lat. W jej ra-
mach przeprowadzono szerokie konsultacje społeczne, 
a ostateczną decyzję zostawiono obywatelom, organi-
zując referendum. Ordynacja większościowa przestała 
się sprawdzać, m.in. nie zapewniała odpowiedniej re-
prezentacji mniejszości maoryskiej, dlatego zastąpiono 
ją mieszaną. Skonstruowano system będący odpowie-
dzią na słabości tamtejszej demokracji – to jest dopiero 
racjonalne podejście! Nie wierzę w coś takiego w Polsce, 
chyba że sytuacja wymusi na elicie politycznej jakieś 
zmiany. 

Nie licząc głośnego sporu wokół jow-ów, dyskusja 
na temat optymalnego kształtu ordynacji toczy się 
głównie w środowisku akademickim. Tymczasem, 
jak podkreśla Marcin Gerwin, powinna być częścią 
ogólnospołecznej debaty nad stanem demokracji 
przedstawicielskiej. Nawet wprowadzenie ordynacji 
preferencyjnej, choć bardzo wskazane, nie zda się na 
wiele, jeśli równolegle nie nastąpią zmiany w takich 
sferach jak choćby sposób finansowania i rozliczania 
kampanii wyborczych, obecnie sprzyjający najwięk-
szym graczom. Powinien im towarzyszyć rozwój 
instytucji uzupełniających lub równoważących wła-
dzę parlamentu, takich jak panel obywatelski, zna-
ny choćby z Kanady, Australii i Nowej zelandii, czy 
referendum – w tym weto ludowe, dzięki któremu 
włoscy obywatele mogą blokować antyspołeczne 
decyzje posłów. Według aktywisty na rozpatrzenie 
zasługuje także instytucja referendum odwoławcze-
go (z możliwością skrócenia kadencji muszą się dziś 
liczyć członkowie parlamentu Kolumbii brytyjskiej, 
którzy utracą poparcie społeczne).

W końcu można by znaleźć sporo argumentów na 
potwierdzenie tezy, że w  Wielkiej brytanii demo-
kracja ma się lepiej niż w Polsce, mimo wad systemu 
większościowego. błędem byłoby jednak również 
zlekceważenie tego aspektu ludowładztwa. Nawet 
wprowadzenie alfabetycznej kolejności kandydatów 
na listach wyborczych byłoby krokiem w kierunku 
zwiększenia wpływu obywateli na władzę ustawo-
dawczą. Jeśli zostawimy ordynację politykom, nie 
narzekajmy, kiedy znowu przyjdzie nam wybierać 
mniejsze zło – albo być rządzonym przez koalicję wy-
braną „mniejszą połową” głosów. 

Współpraca Ilona Majewska
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Okręgi jednomandatowe w  wyborach do Sejmu są 
szansą na naprawę państwa. Koniecznym warunkiem 
jakichkolwiek gruntownych zmian jest wprowadzenie 
jednomandatowych okręgów wyborczych. Chcemy 
posłów odpowiedzialnych przed wyborcami – takie 
i inne wypowiedzi padają od lat m.in. z ust Pawła 
Kukiza, znanego muzyka i lidera inicjatywy zmieleni.
pl. Wtóruje mu Przemysław Wipler ze stowarzysze-
nia Republikanie oraz inni reprezentanci środowisk 
konserwatywno-liberalnych. Poparcie dla jedno-
mandatowych okręgów wyrażali także znani działa-
cze samorządowi, m.in. prezydent Wrocławia Rafał 
dutkiewicz.

O ile motywacje zwolenników jow-ów są często 
szlachetne, o  tyle proponowane przez nich pana-
ceum na bolączki polskiego systemu demokratycz-
nego to wyraz naiwności. Jak bowiem inaczej nazwać 
ślepą wiarę w to, że ordynacja większościowa i jedno-
mandatowe okręgi wyborcze, czyli system, w którym 
mandat poselski w każdym okręgu otrzymuje jeden 
kandydat (zdobywca najwyższej liczby głosów), jest 
lekiem na całe zło, a ordynacja proporcjonalna jest 
tego zła bezpośrednim winowajcą?

Orędownicy jow-ów na poparcie swoich racji przy-
taczają często fakt, że postulowany przez nich system 
stosowany jest w najważniejszych państwach Europy 
(Wielkiej brytanii i francji), najpotężniejszym mocar-
stwie świata (stanach zjednoczonych) oraz najludniej-
szym kraju demokratycznym (Indiach)1. U nich działa, 
więc u  nas też musi. bardzo słaba argumentacja.

Ruch zmieleni.pl szczególnie chętnie powołuje się 
na przykład brytyjski, gdzie stosowany jest system 
większości względnej: Jednomandatowe okręgi wy-
borcze takie jak w Wielkiej Brytanii to najstarszy, naj-
prostszy i sprawdzony w ponad dwustuletniej praktyce 
system wyborczy – czytamy na ich stronie interneto-
wej. Uczciwość wymaga jednak kilku dopowiedzeń. 
Po pierwsze, system dwupartyjny pojawił się w zjed-
noczonym Królestwie wcześniej niż okręgi jednoman-
datowe. jow-y zostały ustanowione w  większości 
okręgów w ramach reformy lat 1884–85, a dopiero 
w roku 1950 utworzono je w całym kraju. Po drugie, 
coraz częściej podnoszone są głosy, że systemu, z któ-
rym mamy do czynienia w tamtym kraju, nie można 
już nazywać dwupartyjnym, choćby dlatego że ok. 
25 proc. społeczeństwa głosuje w wyborach na którąś 
z partii trzecich. Najbardziej poszkodowani są Libe-
ralni demokraci. W wyborach w 1983 r. sojusz Partii 
Liberalnej i Partii socjaldemokratycznej uzyskał ok. 
25 proc. głosów, co dało mu zaledwie 3,5 proc. manda-
tów. Mniejsze partie opowiadają się z tego względu za 
systemem proporcjonalnym. zwolenników reformy 
brytyjskiego systemu wyborczego przybywa. 

sympatycy jow-ów pomijają przede wszystkim 
fakt, że od przyjętych regulacji prawnych często 
zdecydowanie ważniejszy jest specyficzny kontekst, 
w  jakim funkcjonują. W tym – kultura polityczna 
państwa. Ten sam system wyborczy może mieć róż-
ne konsekwencje w zależności od otoczenia, w któ-
rym został wprowadzony.

Jednomandatowe 
problemy wyborcze

Mateusz Batelt

spór o kształt systemu wyborczego trwa w Polsce nie od dzisiaj. Chociaż 
największe siły polityczne już nie zaprzątają sobie tym tematem głowy, 
zmiana ordynacji do sejmu – na system głosowania większościowego 
w jednomandatowych okręgach wyborczych (jow) – jest ważnym elemen-
tem programów wielu mniejszych ruchów i ugrupowań.
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Aby skuteczniej zmierzyć się z argumentami zwo-
lenników okręgów jednomandatowych, przyjrzyj-
my się kwestii systemów wyborczych w  całej jej 
złożoności. 

Wybory do Sejmu. Tło historyczne
Wybory do sejmu i kadencji z 27 października 1991 r. 
przeprowadzono na podstawie ordynacji proporcjo-
nalnej. 391 posłów wybierano w  okręgach wybor-
czych z  zastosowaniem metody hare-Niemeyera, 
uznawanej za najbardziej „proporcjonalny” sposób 
liczenia głosów, a 69 (15%) z list ogólnopolskich zmo-
dyfikowaną metodą sainte-Laguë2. Listy ogólnopol-
skie mogły zgłaszać komitety wyborcze, którym 
udało się zarejestrować listy w co najmniej pięciu 
okręgach wyborczych.

Na nieuformowanej jeszcze scenie politycznej 
przyjęta ordynacja wyborcza doprowadziła do du-
żego rozdrobnienia systemu partyjnego. spośród 111 
zarejestrowanych komitetów wyborczych mandaty 
do sejmu uzyskało aż 29. Najwięcej głosów zdobyły: 
Unia demokratyczna (62 mandaty), sojusz Lewicy 
demokratycznej (60 mandatów), Wyborcza Akcja 
Katolicka (49 mandatów), Polskie stronnictwo Lu-
dowe (48 mandatów), Konfederacja Polski Niepod-
ległej (46 mandatów), Porozumienie Obywatelskie 
Centrum (44 mandaty), Kongres Liberalno-demo-
kratyczny (37 mandatów), Porozumienie Ludowe (28 
mandatów) oraz nsZZ „solidarność” (27 mandatów). 
Tych 9 ugrupowań uzyskało łącznie 409 mandatów. 

Pozostałe 51 przypadło aż 20 różnym komitetom wy-
borczym. 

Wkrótce do wyborów proporcjonalnych wprowa-
dzono progi, co okazało się efektywne – nastąpiła 
koncentracja głosów i zmniejszenie rozdrobnienia 
systemu partyjnego (w sejmie ii kadencji obecnych 
było już tylko 6 ugrupowań). spory wokół systemu 
wyborczego były wyraźne już w toku prac nad nową 
konstytucją3. Wszystkie projekty stanowiły, że wy-
bory do sejmu są: powszechne, równe, bezpośrednie 
i odbywają się w głosowaniu tajnym. Projekty: pre-
zydencki, sld, Psl i uP oraz kPn jako zasadę prawa 
wyborczego wymieniały także proporcjonalność. 
Obywatelski Projekt Konstytucji nsZZ „solidarność” 
stanowił natomiast: Co najmniej 2/3 ogólnej liczby po-
słów jest wybieranych w wyborach większościowych 
z zastrzeżeniem, że w pierwszej turze głosowań dla 
wyboru potrzebna jest bezwzględna większość ważnie 
oddanych głosów (art. 60).

Podczas dyskusji w Komisji Konstytucyjnej kwe-
stia proporcjonalności wzbudzała spore kontrower-
sje. Michał drozdek, który reprezentował w pracach 
konstytucyjnych Mariana Krzaklewskiego, krytyko-
wał ów zapis, argumentując, że wybory proporcjo-
nalne podtrzymują stan rozdrobnienia partyjnego 
i  oderwanie partii politycznych od zaplecza spo-
łecznego. W  trakcie drugiego czytania w  zgroma-
dzeniu Narodowym senator zbigniew Romaszewski 
i poseł Wojciech błasiak (związany do dziś z ruchem 
na rzecz wprowadzenia jow-ów) zgłosili poprawkę, 

b d Adam Wyles, flickr.com/photos/the-travelling-bum/5690819597
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która przewidywała skreślenie wyrazu „propor-
cjonalne” z projektu konstytucji. zbigniew Roma-
szewski stwierdził, że ordynacje proporcjonalne: […] 
odbierają wyborcom bezpośredni wpływ na obsadę ka-
drową parlamentu. […] Albowiem posłowie, na dobrą 
sprawę, są nominatami swoich kierownictw partyj-
nych, a nie są wybierani przez wyborców. 

Ostatecznie jednak proporcjonalność wyborów do 
sejmu została zawarta w Konstytucji RP.

Zarys systemu wyborczego do Sejmu
sam zapis o proporcjonalności wyborów do sejmu 
RP w art. 96 ust. 2 Konstytucji RP nie daje nam rzecz 
jasna pełnego obrazu systemu wyborczego. O jego 
ostatecznym kształcie decyduje bowiem wiele czyn-
ników. bardzo istotna jest m.in. wielkość okręgów 
wyborczych, metoda podziału mandatów, próg usta-
wowy (lub jego brak). Nie bez znaczenia jest także np. 
to, czy listy są zamknięte, czy otwarte, tj. czy wy-
biera się listę partyjną, czy konkretnego kandydata, 
oraz czy wyborcy oddają tylko jeden głos, czy więcej.

W Polsce w wyborach do sejmu mamy do czynie-
nia z  systemem proporcjonalnym w  nierównych 
pod względem wielkości wielomandatowych okrę-
gach wyborczych4. Terytorium państwa podzielono 
na 41 okręgów, których wielkość wynosi od 7 do 20 
mandatów5. Próg ustawowy wynosi 5 proc. dla po-
jedynczych partii, 8 proc. dla koalicji wyborczych 
i jest ustanowiony na poziomie krajowym6. do ob-
sadzenia jest łącznie 460 mandatów, a ich przydział 
odbywa się z zastosowaniem metody d’hondta (je-
den ze sposobów podziału mandatów w systemach 
proporcjonalnych). Każdy wyborca oddaje jeden głos 
preferencyjny na półotwartą listę – to znaczy głosuje 
na listę partyjną, wskazując jednocześnie, który kan-
dydat ma mieć pierwszeństwo do objęcia mandatu.

Warto wspomnieć, że w wyborach do sejmu dwu-
krotnie użyta została zmodyfikowana metoda sa-
inte-Laguë: do podziału miejsc na liście krajowej 
w roku 1991 oraz w wyborach w 2001 r. Arend Lijphart, 
wybitny znawca systemów wyborczych, wskazuje, 
że w porównaniu z metodą d’hondta, która jest ko-
rzystna dla dużych partii7, zmodyfikowana formuła 
sainte-Laguë jest bardziej proporcjonalna (najbar-
dziej proporcjonalna jest „czysta” metoda sainte-La-
guë)8. zmiany ordynacji w 2001 r. dokonał – przed 
wyborami, które miały przynieść zwycięstwo jego 
przeciwnikom politycznym – rząd koalicji aws-uw. 
Jak się okazało, było to posunięcie skuteczne – za-
miast ponad 240 mandatów (w przypadku zastoso-
wania metody d’hondta) sojusz wyborczy sLd-UP 
przy 41,04 proc. głosów otrzymał 216 mandatów. 
W 2002 r. powrócono do metody d’hondta.

Wybór systemu rozdzielania mandatów ma istotne 
znaczenie polityczne. dlatego też większość parla-

mentarna ulega czasem pokusie zmiany dotychcza-
sowych rozwiązań. W 2006 r. nowelizacja ordynacji 
wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw została uchwalona z zaledwie sześcio-
dniowym okresem dostosowawczym. W związku 
z tymi doświadczeniami Trybunał Konstytucyjny 
sformułował zasadę, że wszelkie istotne zmiany pra-
wa wyborczego muszą być w  przyszłości dokony-
wane z przynajmniej półrocznym wyprzedzeniem.

System proporcjonalny vs. większościowy
Wszystkie systemy wyborcze można podzielić na 
dwa podstawowe typy – ordynację większościową 
i proporcjonalną:

1. Wybory większościowe mają miejsce, kiedy zwycię-
ża ten kandydat, który otrzymuje większość (abso-
lutną lub względną).

2. Wybory są proporcjonalne wtedy, kiedy polityczna 
reprezentacja możliwie najdokładniej odzwiercie-
dla podział głosów między partie9.

Powyższe, często przywoływane definicje są po-
prawne, ale nie ułatwiają porównywania systemu 
większościowego i proporcjonalnego. Porównując 
oba systemy, można brać pod uwagę przykładowo 
wielkość okręgu wyborczego. Często przyjmuje się, 
że w systemie wyborów większościowych w okrę-
gu wyborczym wybierany jest tylko jeden poseł, 
a  w  systemie wyborów proporcjonalnych więcej 
niż jeden. Należy jednak pamiętać, że w okręgach 
dwu- lub trzymandatowych mamy raczej do czy-
nienia z wynikami odległymi od proporcjonalności. 
dobrym przykładem są tutaj wybory do polskiego 
senatu, w których przed wprowadzeniem jow-ów 
(w 2011 r.) funkcjonowały właśnie tego typu okręgi – 
w każdym województwie wybierano 2 lub 3 senato-
rów według systemu większościowego. Już wówczas 
gros mandatów przypadało największym ugrupo-
waniom (prawidłowość ta utrzymała się również po 
wprowadzeniu jow). 

Można definiować systemy wyborcze poprzez ich 
następstwa – np. w odniesieniu do pewnego progu 
proporcjonalności liczby otrzymanych głosów wzglę-
dem liczby otrzymanych mandatów. Należy jednak 
pamiętać, że stopień proporcjonalności, który uzysku-
ją systemy wyborcze, zależy też od kilku zewnętrz-
nych czynników, np. stopnia sfragmentaryzowania 
systemu partyjnego i od wzorców zachowań aktorów 
politycznych10. Wpływ takich czynników może do-
prowadzić do sytuacji, gdy w wyborach opartych na 
względnej większości – czyli takich, w których do zdo-
bycia mandatu wystarczy zdobycie najwyższej liczby 
głosów w okręgu – stopień proporcjonalności będzie 
wyższy niż w wyborach proporcjonalnych. 
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Różnice między ordynacją większościową a pro-
porcjonalną są najbardziej dobitne, gdy patrzymy 
na cele, jakie stawiają przed sobą oba systemy wy-
borcze. Niemiecki politolog dieter Nohlen ujął to 
w bardzo trafny sposób: Zakładanym celem politycz-
nej zasady reprezentacji wyborów większościowych 
są: rządy jednej partii, niezależnie od tego, czy mogą 
się one oprzeć na większości głosów. Główną funkcją 
(i  skalą wartościowania) systemu większościowego 
jest jego zdolność do wyłonienia większości rządowej 
(partyjnej). […] W  systemach wyborów proporcjo-
nalnych wyraża się w zasadzie dążenie do tego, by 
możliwie najwierniej odzwierciedlić znajdujące się 
w  społeczeństwie siły społeczne i  grupy społeczne. 
Udziały głosów i udziały mandatów powinny sobie 
mniej więcej odpowiadać11.

zastanawiając się, który system jest „lepszy”, na-
leżałoby więc odpowiedzieć na pytanie, które z po-
wyższych założeń jest dla nas ważniejsze.

Wady i zalety obu systemów
Ostatecznym celem systemu proporcjonalnego jest 
realizacja postulatu równości głosów. Często twier-
dzi się wręcz, że jedynie reguła proporcjonalności za-
pewnia realizację tej zasady, która stanowi przecież 
jeden z podstawowych definicyjnych wymogów de-
mokratycznego procesu wyborczego. Przy zastoso-
waniu ordynacji proporcjonalnej znacząco większa 
część elektoratu zyskuje realny udział w kształtowa-
niu wyników wyborów. dla wyniku wyborów liczy 
się każdy głos, a w związku z tym partie mają silną 
motywację, aby walczyć o poparcie. To z kolei może 
prowadzić do wyższej frekwencji wyborczej12.

W systemach proporcjonalnych występuje wiele 
różnych reguł przeliczania głosów. Niektóre z nich 
są bardzo skomplikowane. Jest to niewątpliwie wadą 
systemu proporcjonalnego, gdyż utrudnia wyborcy 
zrozumienie, co właściwie dzieje się z jego głosem. 
Argument ten często podnoszony bywa przez prze-
ciwników systemu proporcjonalnego.

Ordynacja proporcjonalna łączona jest zwykle 
z okręgami wielomandatowymi, a często również 
z  zamkniętymi listami, co może być postrzegane 
jako wada tego systemu. W Polsce mamy do czynie-
nia z listą półotwartą. Oznacza to, że wyborca przez 
swój głos wyraża preferencje jednocześnie w  sto-
sunku do listy oraz wobec określonego kandydata. 
Wprowadzenie takiego rozwiązania wynika z chęci 
większej personalizacji wyborów proporcjonalnych.

Jak podkreśla dieter Nohlen: Im mniejsze doświad-
czenie obywateli w zakresie wyborów i demokracji, tym 
ważniejszy dla integracji narodowej, kształtowania re-
prezentacji społecznych, dla utrwalania demokracji 
oraz dla znajdowania adekwatnych rozwiązań pro-
blemów politycznych i gospodarczych stał się sposób 
ukształtowania systemu politycznego oraz same partie 
polityczne. W takich wypadkach zamknięte listy zdają 
się mieć więcej zalet i być właściwsze. Im większe na-
tomiast doświadczenie w sferze demokracji, im niższy 
poziom systemu politycznego (gmina, region), oraz im 
mniejsza rola partii (na poziomie komunalnym są one 
zwykle konkurencją dla stowarzyszeń społecznych 
i inicjatyw obywatelskich), tym bardziej zalecane są 
listy otwarte lub listy wolne13.

W  debacie nad systemem wyborczym często 
zwraca się uwagę na różnice w roli deputowanego 

b n Jon Wiley, flickr.com/photos/jonwiley/2923096791
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oraz partii w zależności od zastosowania systemu 
większościowego lub proporcjonalnego. W  przy-
padku systemu większościowego wskazuje się na 
związanie deputowanego z okręgiem wyborczym, 
a co za tym idzie – na silniejszy związek wyborców 
i wybranych. Przyjmuje się często, że deputowany 
jest ponadto bardziej niezależny od swojej partii, 
niż ma to miejsce w przypadku systemu proporcjo-
nalnego. Jak czytamy na stronie internetowej inicja-
tywy zmieleni.pl: JOW przywróci odpowiedzialność 
osobistą posła przed wyborcami w jego okręgu. W tzw. 
ordynacji proporcjonalnej poseł najpierw zależy od 
szefa partii, który decyduje o  listach wyborczych, 
a  dopiero w  dalszej kolejności od wyborcy. A  od 
kogo polityk zależy, wobec tego jest lojalny. W rze-
czywistości nie jest to jednak reguła powszechnie 
obowiązująca. Nie można bowiem zapominać, że 
również przy zastosowaniu systemu większościo-
wego o kandydaturze rozstrzyga zwykle określone 
gremium partyjne – centralne albo działające na 
obszarze danego okręgu wyborczego.

Konsekwencje wyboru pomiędzy systemem pro-
porcjonalnym a większościowym są politycznie bar-
dzo znaczące. W wyborach większościowych może 
się przykładowo zdarzyć, że partia, która zdobywa 
tylko 35 proc. głosów, uzyskuje absolutną większość 
mandatów, podczas gdy partia, która regularnie osią-
ga 15–20 proc. głosów, zdobywa nieliczne mandaty 
albo wręcz nie otrzymuje ich wcale. W wyborach 
proporcjonalnych możliwe jest natomiast, że mała 
partia, która otrzymuje tylko 3 proc. głosów, wchodzi 
do parlamentu, a wielka partia, której do absolutnej 
większości głosów brakuje zaledwie kilku punktów 
procentowych, nie uzyskuje absolutnej większości 
mandatów.

Implikacje polityczne poszczególnych typów sys-
temów wyborczych są oczywiście różnie oceniane 
i wartościowane przez odmienne środowiska ideowe 
i grupy interesu14. Przykładowo dla jednych zaletą or-
dynacji proporcjonalnej jest to, że w jej następstwie 
w parlamencie reprezentowana jest szeroka gama 
poglądów i interesów obecnych w społeczeństwie, 
a koniecznym elementem dla powstania rządzącej 
większości są negocjacje, w ramach których różne 
siły dążą do kompromisów. Inni będą postrzegać to 
jako wadę, podkreślając, że system większościowy 
prowadzi do konsolidacji systemu partyjnego oraz 
łatwiejszego wyłonienia jednopartyjnej większości 
rządzącej, która może działać bardziej efektywnie 
niż rząd koalicyjny. Podobnie zwolennicy systemu 
proporcjonalnego będą chwalić większą elastyczność 
systemu – czyli fakt, że nowe prądy polityczne mogą 
w  miarę łatwo uzyskać przedstawicielstwo parla-
mentarne – a ich oponenci będą postrzegać to jaką 
wadę tej ordynacji. Nierzadko zatem zalety danego 

systemu w oczach jednych, są dla innych argumen-
tem przeciwko tej ordynacji.

Ordynacja to nie wszystko
Warto pamiętać, że powyższe argumenty, które 
opanowały debatę o systemach, wyrastają z typowo 
idealistycznego ujęcia i w konsekwencji nie uwzględ-
niają wielu aspektów społecznego i historycznego 
kontekstu powstawania poszczególnych systemów 
wyborczych15. 

O wpływie systemu wyborczego na liczbę partii, 
relacje sił i ideologiczne dystanse między nimi oraz 
formy interakcji (opozycyjność, bloki, obozy, koali-
cje) pisało wielu badaczy. W skrajnych przypadkach 
autorzy uznawali system wyborczy za rozstrzygającą 
zmienną w kształtowaniu systemu partyjnego (przy-
słuchując się aktualnej debacie, można odnieść wra-
żenie, że w Polsce pogląd ten dominuje). Ulubiony 
przez zwolenników jow-ów francuski politolog Mau-
rice duverger znany jest ze sformułowania reguły, że 
wybory większością względną prowadzą do syste-
mu dwupartyjnego z wymieniającymi się wielkimi 
i  niezależnymi partiami. zwolennicy jow-ów nie 
wiedzą lub nie chcą pamiętać, że ten sam duverger 
po wielu latach sprowadził wyniki swych badań do 

„roboczych hipotez”16 i stwierdził, iż nie należy ich 
rozumieć jako praw deterministycznych. Nowe bada-
nia systemów wyborczych coraz wyraźniej wskazują 
na znaczenie czynnika kontekstowego dla systemu 
wyborczego.

Warto spojrzeć w tym miejscu na polską scenę po-
lityczną. stopniowo, w warunkach ordynacji propor-
cjonalnej, doszliśmy do sytuacji, gdy w sejmie mamy 
dwie dominujące partie. Krajobraz partyjny w na-
szym kraju po 1989 roku determinowało – oprócz 
progów wyborczych wprowadzonych w wyborach 
z 1993 roku i zmian metod przeliczania głosów – wie-
le różnych czynników.

Często podkreśla się, że w warunkach ordynacji 
proporcjonalnej rzadko dochodzi do ekstremalnych 
zwrotów politycznych u sterów państwa. W Polsce, 
poza ostatnimi wyborami do sejmu, zawsze docho-
dziło do tego rodzaju zmian ekipy rządzącej. szcze-
gólnym przykładem tej tendencji są wybory z 1993 
roku, w trakcie których duża część społeczeństwa, 
rozczarowana reformami obozu postsolidarnościo-
wego, opowiedziała się za koalicją sojusz Lewicy de-
mokratycznej. To dobitny dowód na wagę czynników 
kontekstowych, szczególnie w warunkach kształtu-
jącego się dopiero systemu demokratycznego.

Istotny wpływ na oblicze systemu partyjnego ma 
również mechanizm finansowania partii politycz-
nych. W  Polsce duże znaczenie mają subwencje 
z budżetu państwa. Żeby ją otrzymać, partia musi 
uzyskać w wyborach do sejmu co najmniej 3 proc. 
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głosów oddanych na jej okręgowe listy kandydatów 
w skali kraju, gdy tworzy komitet wyborczy samo-
dzielnie, bądź 6 proc., jeśli startuje w koalicji. Progi 
te stanowią oczywiście barierę wstępu dla nowych 
sił politycznych. W  ostatnim czasie pojawiły się 
pomysły likwidacji finansowania partii „z kieszeni 
podatnika”. Jednak konsekwencje takiego kroku by-
łyby prawdopodobnie jeszcze bardziej zabójcze dla 
mniejszych ugrupowań. funkcjonujący od wielu lat 
w większości państw europejskich system dotowania 
partii z budżetu państwa pokazuje, że rozwiązanie to 
na dłuższą metę leży w interesie społeczeństwa i ma 
korzystny wpływ na poziom demokracji – zapew-
niając partiom niezależność finansową ogranicza 
bowiem choćby zachowania korupcyjne. zniesienie 
subwencji dla partii politycznych postuluje Platfor-
ma Obywatelska. Motywacje donalda Tuska, który 
chciałby w ten sposób podciąć skrzydła konkurencji 
politycznej, są zrozumiałe. Niepokój budzi jednak 
fakt, że zasłania się on populistycznymi hasłami, 
które trafiają na podatny grunt w społeczeństwie 
niechętnym łożeniu na partie z podatków. Wtórujący 
Platformie Obywatelskiej Paweł Kukiz występuje tu 
w roli „pożytecznego idioty”.

frekwencja wyborcza również nie pozostaje bez 
wpływu na rzeczywistość polityczną, kształtując 
pośrednio podział mandatów. brzmi to oczywiście 
jak banał, ale warto o  frekwencji wspomnieć, bo-
wiem jest ona wypadkową wielu skomplikowanych 
procesów społecznych. Motywacje wyborców, któ-
rzy decydują o  pójściu lub niepójściu do urn, by-
wają skrajnie różne. Często można usłyszeć opinie, 
że niska frekwencja w wyborach parlamentarnych 
w Polsce jest spowodowana kryzysem demokracji 
w  naszym kraju, brakiem zaufania do partii poli-
tycznych czy wreszcie… ordynacją proporcjonalną. 
Jednocześnie eksperci stawiają hipotezę, że wyborcy 
po prostu nie widzą sensu zmian i dlatego zostają 
w domu. Odpowiednia identyfikacja motywacji wy-
borców mogłaby pomóc w podjęciu decyzji co do 
ewentualnych zmian w systemie wyborczym i wpro-
wadzeniu mechanizmów zachęcających ludzi do gło-
sowania. Należy jednak pamiętać, że dla ugrupowań 
o zdyscyplinowanym elektoracie wyższa frekwencja 
ogólna niekoniecznie jest czymś pożądanym. Warto 
w tym miejscu przywołać chociażby casus ugrupo-
wania Janusza Korwin-Mikkego, które dzięki niskiej 
frekwencji w tegorocznych wyborach do Parlamentu 
europejskiej zdobyło relatywnie dużo mandatów.

JOW-y nas nie zbawią
z  powyższej analizy systemów proporcjonalne-
go i  większościowego wyraźnie wynika, że nie 
należy wierzyć tym, którzy na rozwiązanie złożo-
nych problemów proponują proste rozwiązania. 

Rzeczywistość – również ta wyborcza – jest bowiem 
zdecydowanie bardziej złożona, niż się niektórym 
wydaje.

Propagatorzy jow-ów często rozprawiają o  sys-
temach wyborczych jak o pewnych idealnych kon-
struktach, których wdrożenie pociąga za sobą zawsze 
pewne określone skutki. Tak jednak nie jest, czego 
dowodzi ewolucja naszej sceny politycznej.

ze względu na fakt, że skutki systemów wybor-
czych zależne są od czynników kontekstowych, die-
ter Nohlen postuluje, aby ocena zalet i wad wyborów 
większościowych i proporcjonalnych nie odbywała 
się tylko na płaszczyźnie ogólnej. Nie oznacza to jed-
nak, że należy powstrzymywać się od wartościowa-
nia tych systemów wyborczych. zastanawiając się 
nad tym, który z nich jest pożądany, należy po prostu 
zawsze mieć na względzie cel, który chcemy osiągnąć.

Jeśli wierzyć orędownikom jow-ów, chcą oni po-
prawić jakość polskiej demokracji m.in. poprzez „od-
partyjnienie” sceny politycznej. zanim jednak damy 
się porwać ich wizji, zastanówmy się, czy propono-
wany przez nich środek jest rzeczywiście adekwatny 
dla tak zdefiniowanego celu. Obawiam się, że w pol-
skich warunkach na wprowadzeniu jow-ów zyskali-
by jedynie ci, których Paweł Kukiz i spółka od władzy 
chcą odsunąć. 

fragmenty artykułu zostały wykorzystane przez autora przy 
edycji hasła „Ordynacja wyborcza” w polskiej Wikipedii.

Przypisy:
1. http://zmieleni.pl/czym-sa-jow-y/
2. d. Nohlen, Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii syste-

mów wyborczych, Warszawa 2004, s. 15.
3. zob. R. Chruściak, Sejm i Senat w Konstytucji RP z 1997 r. 

Powstawanie przepisów, Warszawa 2002, ss. 50–53.
4. d. Nohlen, dz. cyt., s. 166.
5. Wg typologii d. Nohlena (zob. tamże s. 81).
6. W wyborach sejmowych istnieje szczególny wyjątek od 

zasady progów wyborczych. Komitety wyborcze zareje-
strowanych organizacji mniejszości narodowych mogą 
korzystać ze zwolnienia od jednego z tych wymagań. Jeżeli 
dana mniejszość jest skoncentrowana na terenie jednego 
lub kilku województw (np. mniejszość niemiecka) i uzyska 
wystarczająco dużo głosów w jednym lub kilku okręgach, 
może tam zdobyć mandaty, nawet jeśli nie zdobędzie 5 
proc. głosów w całym kraju.

7. zob. J. haman, Demokracja Decyzje Wybory, Warszawa 
2003, s. 143.

8. A. Lijphart, The Electoral Systems Researcher as Detecti-
ve: Probing Rae’s Suspect „Differential Proposition” on List 
Proportional Representation, w: Electoral Politics, pod red. 
d. Kavanagh, Oxford 1992, ss. 235 i n.

9. d. Nohlen, dz. cyt., s. 120.
10. Tamże, s. 122.
11. Tamże, ss. 128 i n.
12. Tamże, s. 133.
13. Tamże, s. 98.
14. Tamże, ss. 140 i n.
15. Tamże, s. 140.
16. Tamże, s. 406.
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Przy ocenie polityki rodzinnej nie da się zignorować 
normatywnego układu odniesienia, czyli spojrzenia 
na nią pod kątem wartości i celów. Niżej podpisanemu 
bliskie jest w tej sprawie podejście socjaldemokra-
tyczne, przy czym jego poszczególne założenia wyda-
ją się nieobce także zwolennikom innych perspektyw. 
Co się na nie składa? Przede wszystkim przeświadcze-
nie, że polityką na rzecz rodziny powinny kierować 
takie wartości jak równość, solidarność i wolność.

za hasłem równości idą postulaty wyrównywania 
materialnych warunków życia polskich rodzin, za-
pewnienia im równego dostępu do podstawowych 
dóbr i  usług (zdrowotnych, opiekuńczych, edu-
kacyjnych itd.), stworzenia równych możliwości 
uczestnictwa w życiu społecznym dla wszystkich, 
bez względu na status rodzinny, promocja równo-
ści obojga rodziców w sferze zawodowej i rodzinnej 
(ograniczenie wpływu ról rodzinnych na szanse od-
nalezienia się na rynku pracy).

Jeśli chodzi o  solidarność, ważne jest wsparcie 
dla rodzin wychowujących dzieci, w tym wzmożo-
ne wsparcie dla rodzin o szczególnych potrzebach 
wynikających z niepełnosprawności, ubóstwa lub 
innych trudnych sytuacji życiowych.

z kolei wolność możemy tu rozpatrywać w kon-
tekście umożliwiania ludziom decydowania, w  ja-
kim stopniu chcą się oddać opiece, a w jakim pracy, 
w jakiej formie i zakresie chcą korzystać z instytucji 
opiekuńczych i wspierających. Ten układ odniesie-
nia miejmy na uwadze, analizując konkrety polityki 
na rzecz rodziny.

działania rządu w Roku Rodziny trudno zamknąć 
w kalendarzowych ramach. Niektóre decyzje, brze-
mienne w skutki, zostały podjęte jeszcze w 2012 r., 
by skonkretyzować się w roku następnym, jak choć-
by nowe zasady przyznawania niektórych świad-
czeń opiekuńczych czy uprawnienia do becikowego. 
Inne zaś, choć przyjęte w 2013 r., zaczęły obowiązy-
wać w roku 2014, jak program „Mieszkanie dla Mło-
dych”. Kalendarzowo w Rok Rodziny najdokładniej 
wpisują się wprowadzenie urlopów rodzicielskich 
oraz zmiany organizacyjne i finansowe w zakresie 
udostępniania opieki przedszkolnej i żłobkowej. To 
od nich warto więc zacząć wędrówkę po polityce 
rodzinnej.

Polityka rodzinna obejmuje bardzo rozległy ob-
szar. Obok działań dedykowanych wszystkim ro-
dzinom, jak urlopy i zasiłki rodzicielskie, opieka nad 

Rok niełatwy – 
do oceny

Rafał Bakalarczyk

Rok Rodziny, ogłoszony w 2013 r. przez polski rząd, przyniósł sporo prak-
tycznych zmian, poczynając od urlopów rodzicielskich, a kończąc na 
przygotowaniu programu „Mieszkanie dla młodych”. Pojawiło się wiele 
zapowiedzi i projektów, ale także zaniechań i błędów. Jaki zatem obraz 
wyłania się z rządowych poczynań? Co władza – przedstawiając ów czas 
jako pasmo sukcesów na niwie rodzinnej – pominęła? Co warto rozważyć 
i naprawić w przyszłości?
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małym dzieckiem i regulacje w zakresie stosunków 
pracy, składają się na nią także poczynania adre-
sowane do osób w trudnej sytuacji rodzinnej, jak 
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i organizacja 
pieczy zastępczej. Nie sposób omówić je wszystke, 
wobec czego skupię się na kilku wymiarach, szcze-
gólnie tych, które stanowiły główny przedmiot po-
litycznej agendy, oraz tych, w których rząd w mojej 
opinii poniósł fiasko, a wymagających wdrożenia 
pilnych i  kompleksowych zmian w  najbliższym 
okresie.

O działaniach rządu na rzecz rodziny można dowie-
dzieć się z portalu rodzina.gov.pl oraz pomniejszych, 
poświęconych konkretnym obszarom: rodzicielski.
gov.pl i zlobki.mpips.gov.pl. Już same nazwy portali 
wskazują na to, co było w minionym okresie emblema-
tem polityki rządu, chętnie przezeń przywoływanym. 
Istnienie tego typu platform informacyjno-komuni-
kacyjnych jest rzeczą dobrą, ułatwia zorientowa-
nie się w zmieniającym się systemie i sprawniejszą 
jego obsługę. zarazem jednak wiedza stamtąd pły-
nąca jest siłą rzeczy niekompletna, nie pokazuje 
działań rządu w sposób krytyczny, a także pomija 
mniej chlubne aspekty polskiej polityki rodzinnej.

Więcej publicznej opieki
Jednym z najważniejszych instrumentów nowocze-
snej polityki rodzinnej jest upowszechnianie dostę-
pu do opieki przedszkolnej i żłobkowej. za pomocą 
tego typu działań można jednocześnie osiągnąć zróż-
nicowane cele: ułatwienie godzenia obowiązków 
opiekuńczych z zawodowymi, stymulowanie rozwo-
ju dziecka poprzez integrację w grupie rówieśniczej, 
wczesne identyfikowanie i ograniczanie deficytów 
rozwojowych dzieci oraz wyrównywanie szans dzieci 
o różnym statusie społecznym. Należy pamiętać, że 
zinstytucjonalizowana opieka nad małym dzieckiem 
nie zastępuje opieki ze strony rodziców, ale ją uzu-
pełnia, tak by rodzice mogli realizować się również 
w innych rolach, a dziecko mogło stopniowo przy-
zwyczajać się do przebywania w otoczeniu innym 
niż domowe. Ułatwiając godzenie życia rodzinnego 
z zawodowym, pośrednio osiąga się i inne cele, np. 
zmniejszenie ryzyka ubóstwa rodzin z dziećmi, gdy 
rodzic nie musi wycofywać się na długi czas z ryn-
ku pracy. Ponadto dostęp do usług opiekuńczych 
skłania do częstszych decyzji prokreacyjnych, gdyż 
zmniejsza obawę, że wychowywanie dziecka będzie 
oznaczało poważne trudności w sferze zawodowej. 
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Wszystko to prowadzi do wniosku, że tworzenie 
dostępu do opieki nad małym dzieckiem powinno 
stanowić ważne wyzwanie publiczne. Czy jest tak 
w istocie?

dekady po transformacji były niestety okresem 
zapaści publicznej opieki przedszkolnej, a  w  jesz-
cze większym stopniu żłobkowej, w efekcie czego 
znaleźliśmy się na ostatnich miejscach wśród kra-
jów Ue w kategorii udziału dzieci w systemie opieki 
we wczesnej fazie życia. Ostatnie lata, poczynając 
od pierwszej kadencji rządów Po-Psl, przyniosły tu 
zmiany na lepsze.

Wiązało się to po części z korzystnymi zmianami 
legislacyjnymi, pozwalającymi na otwieranie nie 
tylko przedszkoli, ale także – łatwiejszych do zało-
żenia i prowadzenia – klubów i punktów przedszkol-
nych, uruchamianych np. przy oddziałach szkolnych. 
Kroki te miały duże znaczenie dla obszarów pery-
feryjnych, zwłaszcza wiejskich, gdzie możliwości 
zakładania i  prowadzenia placówek opieki przed-
szkolnej są szczególnie ograniczone. Pewną rolę 
odegrały w tym procesie także środki unijne. Nale-
ży jednak pamiętać, że we wspomnianym okresie 
wzrost poziomu uprzedszkolnienia był w ogromnej 
mierze spowodowany rozwojem instytucji pry-
watnych oraz (częściowo także w ramach edukacji 
przedszkolnej prowadzonej przez samorządy) odby-
wał się przy dużym udziale kosztów ponoszonych 
bezpośrednio z kieszeni rodziców. Dla wielu z nich 
stanowi to bardzo duże obciążenie, a niekiedy waru-
nek zaporowy, ograniczający możliwości korzystania 
z przedszkolnej oferty. Ostatni rok rozpoczął zmianę 
sytuacji w słusznym kierunku. 

Od września 2013  r. ustawowo obniżono opłaty 
dla rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu. Czas 
pobytu bezpłatnego ustala gmina, ale nie może on 
wynosić mniej niż 5 godzin dziennie, zaś każda kolej-
na godzina nie może kosztować więcej niż złotówkę. 
Ponadto od tego roku wszystkie dzieci pięciolet-
nie i  sześcioletnie mają zagwarantowane miejsce 
w przedszkolach. Od września 2014 r. zasada ta ma 
objąć każde dziecko czteroletnie, a w 2015 r. również 
dzieci trzyletnie. Obowiązek zapewnienia takiej 
opieki ma spocząć na gminach.  

Jeśli chodzi o finansowanie, to na ten cel została 
przygotowana specjalna dotacja, z której – pod wa-
runkiem zagwarantowania rodzicom odpowiednio 
niskiej opłaty  – mogą skorzystać także placówki 
niepubliczne. Wspomniane działania należy ocenić 
zasadniczo pozytywnie. Prowadzą one do dwóch 
powiązanych ze sobą zjawisk – zwiększenia dostępu 
i zmniejszenia indywidualnych kosztów ponoszo-
nych przez rodziców.

Równie istotne – i idące w podobnym kierunku – 
są działania na rzecz opieki nad dzieckiem do lat 3. b
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Przed kilkoma laty przyjęto tzw. ustawę żłobkową, 
która miała utorować drogę dla rozwoju różnych form 
opieki nad dzieckiem w pierwszych latach życia. Po 
pierwsze – zliberalizowano przepisy dotyczące wy-
mogów w związku z zakładaniem i prowadzeniem 
żłobków, które dotychczas były dość wyśrubowane, 
wzorowane na standardach, jakie muszą spełniać 
placówki opieki medycznej. Po drugie – powołano 
nowe, alternatywne dla tradycyjnych żłobków formy 
opieki: klubik dziecięcy i opiekun dzienny, a także 
stworzono prawne i finansowe bodźce do legalnego 
zatrudnienia niani, które z reguły (również obecnie) 
wykonują swoją pracę w  szarej strefie. Realizację 
ustawy miał wspierać uruchomiony i kontynuowany 
w kolejnych latach ministerialny program „Maluch”, 
w ramach którego przekazywano z budżetu dotacje 
na zakładanie żłobków. Warto przy tym wspomnieć 
o zmniejszeniu udziału wkładu własnego samorządu 
przy staraniu się o wsparcie z programu „Maluch” 
z dotychczasowych 50 proc. do 20 proc. Działania te 
można uznać za korzystne, gdyż oznaczają zwięk-
szenie odpowiedzialności państwa za zapewnianie 
rodzinom z małymi dziećmi dostępu do usług opie-
kuńczych.

Urlop rodzicielski czy dłuższy 
macierzyński?
Innym sztandarowym projektem rządu w ubiegłym 
roku było rozszerzenie uprawnień urlopowych zwią-
zanych z rodzicielstwem. służyło temu wprowadze-
nie tzw. urlopu rodzicielskiego, czyli dodatkowych 
miesięcy płatnego urlopu ponad przysługujące w ra-
mach urlopu macierzyńskiego, a możliwych do wy-
korzystania przez oboje rodziców.

W czerwcu 2013 r. weszła w życie zmiana Kodeksu 
Pracy i niektórych innych ustaw. W jej wyniku rodzi-
ce dysponują dziś łącznie 52 tygodniami urlopu, na 
co składają się:

 ˭ 20-tygodniowy urlop macierzyński (z czego 14 ty-
godni po porodzie zarezerwowanych jest tylko dla 
matki),

 ˭ 6-tygodniowy urlop macierzyński dodatkowy,
 ˭ 26-tygodniowy urlop rodzicielski.

z dwóch ostatnich rozwiązań mogą na równych 
prawach korzystać matka i ojciec dziecka. Oprócz 
tego istnieje jeszcze 2-tygodniowy urlop ojcowski.

Rodzicielskie uprawnienia urlopowe przysługują 
niestety tylko pracownikom zatrudnionym w opar-
ciu o umowę o pracę. Jest to warte podkreślenia, gdyż 
w warunkach polskich duża część osób wykonuje 
pracę zawodową na podstawie znacznie gorzej chro-
nionych form pozakodeksowych. 

Wspomniane zmiany przedstawiano jako wyraz 
troski państwa o  rodziny z  dziećmi. Jednak duża 
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część środowisk jeszcze przed wejściem zmian w ży-
cie wskazywała na zagrożenia. eksperci z Instytutu 
spraw Publicznych argumentowali, że bez silniej-
szych zachęt do korzystania z urlopów ze strony oj-
ców prawo to może okazać się szkodliwe dla ochrony 
kobiet na rynku pracy. Przede wszystkim dlatego, że 
dłuższy urlop, także w części teoretycznie nieprzy-
sługującej matkom (ale w praktyce najczęściej przez 
nie wykorzystywanej), może oznaczać ryzyko ich 
dłuższej absencji w zakładzie pracy. To zaś może 
okazać się sygnałem dla potencjalnego pracodawcy, 
by patrzeć jeszcze mniej przychylnym okiem na za-
trudnianie kobiet w wieku prokreacyjnym. Pojawia 
się ryzyko, że krok ten przełoży się w skali mikro na 
jeszcze większe trudności młodych kobiet w odnale-
zieniu się na rynku pracy. Ten sam argument podaje 
dr d. szelewa z fundacji icra. Wskazuje przy tym, że 
także cel promowania dzietności niespecjalnie osią-
ga się tą drogą. Jako przykłady podaje Czechy i Wę-
gry – kraje o bardzo długich urlopach, które borykają 
się, podobnie jak Polska, z niskimi współczynnikami 
dzietności.

Nastawieni krytycznie do ostatecznej konstrukcji 
prawa do urlopu rodzicielskiego sugerują wprowa-
dzenie, wzorem np. krajów skandynawskich, tzw. 
daddy quota, czyli części urlopu przeznaczonej 
wyłącznie dla ojca dziecka. W razie jego niewyko-
rzystania ta część urlopu przepadałaby, co silniej mo-
tywowałoby mężczyzn do kontaktu z dzieckiem, zaś 
dla pracodawcy ryzyko przy zatrudnieniu mężczyzn 
i kobiet byłoby bardziej zrównoważone. Niestety na 
ten krok się nie zdecydowano. 

Becikowe
z początkiem 2013 r. weszły w życie zmiany w be-
cikowym, czyli prawie do jednorazowej zapomogi 
z tytułu urodzenia dziecka. zachowano jej dotych-
czasową wysokość na poziomie 1000 zł, ale wpro-
wadzono kryterium dochodowe uprawniające do 
korzystania z pomocy. Co ciekawe, nie pokrywa się 
ono z kryteriami dochodowymi uprawniającymi do 
świadczeń rodzinnych lub pomocy społecznej (czyli 
odnoszącymi się do rodzin niezamożnych i ubogich), 
lecz jest ustanowione na poziomie 1922 zł netto... na 
osobę w rodzinie, poniżej którego becikowe nie przy-
sługuje. z grubsza biorąc, nie ma więc odsiać ubogich 
od nieubogich, jak w innych świadczeniach opartych 
na kryterium dochodowym, lecz niebogatych od bo-
gatych. Trudno o jednoznaczną ocenę tego kroku.

Warto przypomnieć, że pierwotnie planowano 
wprowadzenie progu dochodowego przy przyzna-
waniu becikowego, ale zaoszczędzone środki mia-
ły być przeznaczone na zwiększenie świadczenia 
dla uboższych. Tak się jednak nie stało. Działanie 
takie nie było zatem sposobem na przekierowanie 

pieniędzy od bogatszych do uboższych, lecz na szu-
kanie oszczędności budżetowych. 

Pozostawienie wysokości becikowego na stałym 
poziomie od czasu wprowadzenia tego świadcze-
nia oznacza realny spadek jego wysokości, gdyż 
w międzyczasie koszty życia wzrosły. Jednocześnie 
wprowadzenie kryterium dochodowego rodzi szereg 
utrudnień proceduralnych. Wymaga czasu – zarów-
no ze strony starających się o świadczenie, jak i służb 
weryfikujących uprawnienie. zasoby kadrowe i cza-
sowe można by spożytkować znacznie rozsądniej.

Oprócz becikowego istnieje jeszcze wsparcie 
z tytułu urodzenia dziecka, skierowane do rodzin 
niezamożnych jako dodatek do zasiłku rodzinnego. 
To  świadczenie również wynosi 1000 zł i, podob-
nie jak becikowe oraz pozostałe dodatki do zasiłku 
rodzinnego, nie było od lat waloryzowane. Można 
zatem powiedzieć, że realna wartość wsparcia z ty-
tułu urodzenia dziecka w ostatnich latach – w tym 
w 2013 r. – spadła.

Problemem jest jednak nie tyle wysokość pomocy 
materialnej z tytułu samego urodzenia dziecka, ile 
zakres pomocy materialnej związanej z jego wycho-
wywaniem. Podwyższone w związku z narodzinami 
koszty życia rodziny to nie jednorazowe obciążenie, 
lecz stały czynnik ekonomiczny, który towarzyszy 
przez kolejne lata wychowywania dziecka. Dlatego 
warte rozważenia wydawałoby się nie zwiększe-
nie becikowego, ale modyfikacja go w taki sposób, 
żeby było mniejsze, lecz wypłacane w sposób ciągły, 
np. kwartalnie, w wysokości 500 zł przez cały okres 
dzieciństwa lub przez pierwsze lata życia dziecka.

Ubogie wsparcie ubogich rodzin
Ważnym i wciąż nierozwiązanym problemem pozo-
staje ubóstwo rodzin z dziećmi, od lat występujące 
w Polsce na dużą skalę, często przybierające skrajną 
postać.

Można zapytać, czy w obliczu tego zagadnienia 
i  niespadającej stopy ubóstwa przedsięwzięto od-
powiednie kroki. Odpowiedź jest o tyle trudna, że 
warunki materialne rodzin, a zatem także zagrożenie 
ubóstwem, zależą od większej liczby czynników niż 
tylko od dostępności i poziomu świadczeń adreso-
wanych do rodzin, które już znalazły się w ubóstwie. 
zaliczają się do nich nie tylko struktura płac, stopy 
zatrudnienia i bezrobocia, ale także czynniki pośred-
nie, jak dostęp do usług opiekuńczych nad dzieckiem, 
warunkujące realne możliwości pozostawania oboj-
ga rodziców  – choćby w  pewnym wymiarze  – na 
rynku pracy, co przekłada się na dochody rodziny. 
Możliwości godzenia pracy z opieką, przywoływa-
ne już przy okazji omawiania zmian w dostępie do 
opieki żłobkowej i przedszkolnej, w części związane 
są z prowadzoną polityką publiczną w wymiarach 
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regulacyjnym i  finansowym, ale zależą także od 
aktywności podmiotów pozapaństwowych, np. po-
staw pracodawców lub podmiotów decydujących się 
świadczyć na rynku usługi opiekuńcze. 

W zakresie wpływu państwa kierunek poczynań 
rządu można ocenić pozytywnie. Gdy idzie o  sy-
tuację rodzin na rynku pracy, wpływ państwa jest 
również pośredni i całościowy bilans jego roli wyma-
gałby szerszego omówienia. dlatego mówiąc o prze-
ciwdziałaniu ubóstwu rodzin, odniosę się jedynie do 
wsparcia socjalnego dla rodzin niezamożnych. Nie 
stanowi ono podstawy, ale konieczne uzupełnienie 
polityki państwa na rzecz rodziny w sytuacji, gdy 
dochód z pracy nie pozwala na zaspokojenie potrzeb.

W Polsce wsparcie odbywa się w takich przypad-
kach głównie poprzez system świadczeń rodzinnych, 
a konkretnie poprzez zasiłek rodzinny i dodatki do 
niego. są to świadczenia przeznaczone dla rodzin 
niezamożnych. Polityka rządu na tym polu od lat 
nie przedstawia się imponująco, a ostatni rok nie 
przyniósł zmian, co może sugerować, że rząd nie 
dostrzega wagi problemu braku środków do życia 
w niejednej polskiej rodzinie.

zarówno wysokość zasiłku, dodatków do niego, 
jak i kryterium dochodowe do nich uprawniające są 
wciąż na niskim poziomie. W związku z tym krąg od-
biorców wsparcia jest zawężony (część niezamożnych 

rodzin przekracza kryterium i znajduje się poza sys-
temem pomocy), zaś beneficjenci systemu otrzymują 
niewiele, co nie pozwala im wydźwignąć się z ubó-
stwa i wykluczenia. Wprawdzie pod koniec 2012 r. 
nieznacznie podwyższono kryteria dochodowe (do 
529 i 623 zł netto na osobę w rodzinie) oraz kwotę 
zasiłku (w zależności od wieku dziecka 77–115 zł), ale 
nie są to zmiany satysfakcjonujące. 

Po pierwsze – wspomniana podwyżka jest jedynie 
rekompensatą nagromadzonych zaległości. Usta-
wa o świadczeniach rodzinnych mówi o cyklicznej 
weryfikacji wysokości zasiłku, której przez lata, po-
wołując się na trudności budżetowe, nie przeprowa-
dzano. Podwyżka powinna mieć miejsce znacznie 
wcześniej, a w 2012 r. nastąpić kolejna, co się nie stało. 
Po drugie – wysokość zasiłku sprzed podwyżki była 
niska w relacji do potrzeb. Wobec tego przydałoby 
się jego zwiększenie o znacznie wyższą kwotę. Po 
trzecie – to samo można powiedzieć o samym pro-
gu dochodowym. Nadal pozostaje on na tak niskim 
poziomie, że krąg rodzin uprawnionych do zasiłku 
niedostatecznie pokrywa się z rzeczywistym zapo-
trzebowaniem na materialne wsparcie.

Po czwarte – nadal nie podniesiono dodatków do 
zasiłku rodzinnego. Ustawa wyróżnia siedem jego 
rodzajów: z  tytułu urodzenia dziecka, posłania 
dziecka do szkoły, rehabilitacji i kształcenia dziecka 
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niepełnosprawnego, nauki poza miejscem zamiesz-
kania, przebywania na urlopie wychowawczym, wy-
chowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej oraz 
samotnego wychowywania dziecka. Poza dodat-
kiem z tytułu urodzenia dziecka (1000 zł) wysokość 
wszystkich pozostałych dodatków nie przekracza 
100 zł, co oznacza, że są one na poziomie bardzo ni-
skim, nieadekwatnym do kosztów, jakie mają pokry-
wać. Ich dalsze niepodnoszenie sprawia, że realne 
wsparcie, jakie mają w założeniach stanowić, jest 
coraz skromniejsze.

Również w  przypadku świadczeń pieniężnych 
z pomocy społecznej mamy do czynienia z proble-
mem niskich progów i świadczeń, co zawęża krąg 
uprawnionych oraz oznacza jedynie symboliczną 
zapomogę. Wysokość progu dochodowego ma tu 
nie mniejsze znaczenie niż w przypadku świadczeń 
rodzinnych, gdyż zależy od niej wysokość zasiłku 
(obliczana jako różnica kryterium dochodowego i do-
chodu rodziny) oraz możliwość korzystania z innych 
programów wsparcia, np. „Wyprawka szkolna”, sty-
pendium szkolnego i programów dożywiania.

Niedostateczne wsparcie 
rodziny w kryzysie
Nierozwiązanym problemem pozostaje to, że ubó-
stwo rodzin wciąż często stanowi przesłankę do 
odbierania dzieci rodzicom. Z formalnego punktu 
widzenia nie sama bieda, ale zagrożone dobro dziec-
ka może być powodem decyzji o odebraniu go rodzi-
com. Jednak w praktyce granica ta się zaciera. Przede 
wszystkim skrajna bieda sama w  sobie ogranicza 
warunki rozwoju dziecka, a często, choćby z uwagi 
na warunki lokalowe, także jego bezpieczeństwo. 
Ponadto życie w biedzie i wykluczeniu może sprzy-
jać rozwojowi dysfunkcji w życiu rodzinnym, które 
ostatecznie doprowadzą do rozdzielenia rodziców 
i dzieci, zazwyczaj z ogromną emocjonalną dla nich 
stratą. To zagrożenie jest kolejnym argumentem na 
rzecz znacznie bardziej intensywnego i komplekso-
wego podejścia do zapewnienia rodzinom z dziećmi 
godziwych warunków życia. Często jednak rozwią-
zania nie stanowią tylko transfery pieniężne czy za-
pewnienie odpowiedniego lokum, gdyż wykluczenie 
bywa wielowymiarowe. dlatego konieczne jest rów-
nież podjęcie działań reintegracyjnych i pozwalają-
cych przezwyciężać życiowe problemy materialne 
i pozamaterialne. Od niemal trzech lat obowiązuje 
ustawa o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej, która 
zawiera instrumenty wsparcia rodziny w kryzysie, 
głównie poprzez instytucję tzw. asystentów rodzin-
nych. Warto zapytać, jak zmienia się skala ich wyko-
rzystania, i czy były to zmiany na lepsze.

W  sejmie mówiła o  tym wiceminister pracy 
i  polityki społecznej elżbieta seredyn: W  2012  r. 

zatrudniono 2,1 tys. asystentów rodziny, którzy są zu-
pełnie nowym narzędziem wsparcia rodziny wycho-
wującej dzieci. Z pracy asystentów rodziny skorzystało 
w 2012 r. ok. 19 tys. rodzin. W przypadku ponad po-
łowy rodzin, z którymi zakończono w roku sprawoz-
dawczym pracę, została ona uwieńczona sukcesem, 
co oznacza pozostawienie dzieci we własnym środo-
wisku rodzinnym. [...] Natomiast, co warto podkreślić, 
w I połowie 2013 roku zatrudnionych było już 2486 
asystentów rodziny, a więc tylko w ciągu 6 miesięcy 
ich liczba zwiększyła się o 19%. [...] Zatrudnianie asy-
stentów rodziny w znacznej mierze jest dofinansowane 
ze środków budżetowych. W 2012 roku przekazano na 
ten cel kwotę 17,5 mln zł. Stanowi to 45 proc. ogółu wy-
datków na ten cel w 2012 r. Dzięki temu dofinansowano 
zatrudnienie blisko 1200 asystentów, tj. ok. 57% ogółu 
asystentów zatrudnionych w 2012 r. Z usług asystentów 
skorzystało w 2012 r. 18947 rodzin.

Kierunek działań wydaje się korzystny, co suge-
rują coraz większa liczba asystentów i rodzin korzy-
stających z ich wsparcia, oraz duży udział państwa 
w finansowaniu tej instytucji. Wspomniane liczby 
pokazują jednak, że wciąż daleko do powszechno-
ści wykorzystania tego instrumentu. Poszczególne 
przypadki, gdy z przyczyn społecznych lub, co gor-
sza, socjalnych dziecko zostaje rozłączone z rodzi-
ną, przekonują, że w tej materii wciąż jest wiele do 
zrobienia.

Istnieją jednak okoliczności, w których stanowcza 
interwencja, mogąca skończyć się nawet odebraniem 
(czasowym lub trwałym) dziecka, wydaje się upraw-
niona. Chodzi mianowicie o sytuacje, gdy zachodzi 
przemoc w rodzinie, rozumiana zarówno jako bezpo-
średnie znęcanie się, jak i rażące zaniedbanie dziec-
ka. Miniony rok nie przyniósł istotnych zmian, lecz 
unaocznił – za sprawą kontroli nik – słabości polityki 
państwa. W komunikacie Najwyższej Izby Kontroli 
czytamy: W ocenie NIK zmienione w 2010 i 2011 roku 
przepisy nie polepszyły dotąd sytuacji ofiar przemo-
cy w rodzinie. Okazuje się, że odpowiednie instytu-
cje wciąż mają problemy ze sprawnym udzieleniem 
pomocy. Przewlekłe i zbiurokratyzowane procedury 
działają demotywująco zarówno na ofiary, jak i na 
tych, którzy chcą im pomóc. I dalej: Nowa procedura 
„Niebieskie Karty” jest nadmiernie zbiurokratyzowa-
na i czasochłonna. Zdaniem NIK może to zniechęcać 
osoby pokrzywdzone do zgłaszania przypadków 
przemocy. Zgodnie ze zmienionymi przepisami po-
szkodowane osoby wzywane są na spotkanie zespołu 
interdyscyplinarnego lub grupy roboczej, gdzie przed 
szerokim audytorium muszą opowiedzieć o tym, co 
je spotkało. Wezwania kierowane przez zespoły in-
terdyscyplinarne są często ignorowane przez spraw-
ców, zespoły nie mają bowiem żadnych narzędzi, aby 
wyegzekwować od nich przybycie. W konsekwencji 
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zmniejsza się odsetek ujawnianych przypadków prze-
mocy w rodzinie. Tymczasem skala zjawiska nie ma-
leje, bowiem liczba interwencji domowych pozostaje 
praktycznie niezmieniona. 

Raport wskazuje również na nieskuteczność obec-
nej formuły działania zespołów interdyscyplinar-
nych ds. przeciwdziałania przemocy. Wyniki kontroli 
NIK wskazują, że utworzenie zespołów interdyscypli-
narnych i grup roboczych opóźnia pomoc dla rodzin 
dotkniętych przemocą. Wcześniej działania podejmo-
wała sama Policja, i to w terminie nieprzekraczającym 
siedmiu dni od zgłoszenia problemu. Obecnie organem 
decydującym o terminie wizytacji nie jest już Policja, 
ale zespół interdyscyplinarny. Przepisy jednak nie 
precyzują terminów spotkań zespołów. W dodatku ich 
uczestnicy – najczęściej osoby aktywne zawodowo – nie 
otrzymują żadnej rekompensaty za poświęcony czas. 
Taki stan rzeczy sprawia, że mimo niemałego zaanga-
żowania wielu ludzi, zespoły interdyscyplinarne nie 
działają efektywnie.

Jak z tego wynika, zarzuty nie dotyczą wyłącznie 
nieprawidłowości w stosowaniu prawa, ale odnoszą 
się do mechanizmów przewidzianych ustawą. Ich 
usprawnienie wydaje się pilnym zadaniem dla rządu.

Niewystarczająca pomoc dla rodzin 
z dziećmi niepełnosprawnymi
słabą stroną dotychczasowej polityki rodzinnej są 
działania na rzecz rodzin z  niepełnosprawnymi 

dziećmi. To grupa, która jest w sposób szczególny 
zagrożona ubóstwem i wykluczeniem społecznym, 
co wynika z kilku równocześnie występujących prze-
słanek. Po pierwsze – niepełnosprawność dziecka 
lub jego przewlekła choroba rodzą dodatkowe kosz-
ty związane z leczeniem, rehabilitacją, specjalnym 
kształceniem, transportem itd. Tym samym w rodzi-
nie dziecka niepełnosprawnego o danym poziomie 
dochodów duża ich część przeznaczana jest właśnie 
na finansowanie specjalnych potrzeb, wobec czego 
pula środków na te codzienne – jak wyżywienie, za-
bawki czy opłaty mieszkaniowe – ulega uszczuple-
niu. Po drugie – niepełnosprawność dziecka w wielu 
przypadkach oznacza dla jego opiekuna ogranicze-
nia udziału w rynku pracy, wobec czego kurczy się 
dochód uzyskany z zatrudnienia. Tam, gdzie nie ma 
dodatkowego żywiciela (np. w postaci drugiego ro-
dzica), redukuje się on do zera, co uzależnia poziom 
dochodu rodziny od niewielkich świadczeń społecz-
nych. Po trzecie, pojawienie się niepełnosprawno-
ści dziecka – w szczególności głębokiej, trwającej 
od urodzenia  – powoduje obciążenia psychiczne 
pozostałych członków rodziny, co nie tylko ograni-
cza wydajność ich pracy (o ile nadal ją podejmują) 
i zmniejsza dochód, ale też zwiększa prawdopodo-
bieństwo rozpadu rodziny. Wiele rodzin z  niepeł-
nosprawnymi dziećmi to rodziny monoparentalne, 
gdzie dzieci wychowuje najczęściej samotna mat-
ka. Istnieje zatem szereg powiązanych czynników, 
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które silnie zwiększają ryzyko ubóstwa i wyklucze-
nia w tego typu rodzinach. Można je jednak łagodzić 
poprzez kompleksową politykę w tym zakresie. Czy 
jest ona prowadzona?

Ustawa o świadczeniach rodzinnych przewiduje 
zasiłek pielęgnacyjny dla podopiecznego i  świad-
czenie pielęgnacyjne dla rodzica, który rezygnuje 
z  pracy, aby zająć się opieką. Kwota zasiłku pielę-
gnacyjnego, niewaloryzowana od 10 lat, to zaledwie 
153  zł. ze wzrostem kosztów życia jej realna war-
tość spada. Niestety do tej pory nie zaproponowano, 
a  tym bardziej nie zrealizowano projektów, które 
naprawiałyby to rażące zaniedbanie.

Również kwota świadczenia pielęgnacyjnego do 
niedawna przedstawiała się skromnie. Od kwietnia 
2013 r. wynosi ona – wraz z 200 zł podwyżki w ra-
mach rządowego programu – 820 zł. Wiele wskazuje 
jednak na to, że do wspomnianej podwyżki nie do-
szłoby (albo stałoby się to później) bez marcowego, 
kolejnego już, protestu rodzin osób niepełnospraw-
nych. Działania rządu w tym obszarze następowały 
z reguły pod wpływem presji społecznej. W stycz-
niu 2014 r. zorganizowano protest pod znamiennym 
hasłem: „Jestem niepełnosprawny – jestem głodny”. 
Ponieważ nie przyniósł on wymiernych skutków, 
protestujący zdecydowali się pod koniec marca na 
bardziej radykalne kroki – głośny protest okupacyj-
ny kilkorga rodziców w sejmie, trwający ponad dwa 
tygodnie. Jego wynikiem było przyjęcie nowelizacji 
ustawy o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którą 
od maja tego roku świadczenie pielęgnacyjne wzro-
sło do 800 zł (przy zachowaniu 200 zł z rządowego 
programu), a  do początku 2016  r. ma zrównać się 
z wysokością płacy minimalnej. Wprowadzono też 
mechanizm jego stałej waloryzacji. 

zwiększenie wysokości świadczenia nie było jed-
nak jedynym postulatem tego środowiska, ocze-
kującego debaty wokół kwestii składających się na 
całościowy system wsparcia. Chodzi tu o sprawy re-
fundacji leków, wysokości zasiłków pielęgnacyjnych 
i rent socjalnych, zasad wykorzystywania subwencji 
oraz finansowania pomocy naukowych i sprzętu re-
habilitacyjnego. Jakkolwiek wiele przywołanych tu 
problemów wiąże się z poziomem finansowania, to 
jednak całościowa polityka na rzecz rodziny z dziec-
kiem niepełnosprawnym wymaga podjęcia działań 
nie tylko zwiększających ilość pieniędzy, ale również 
reformujących jakość działania instytucji i prawa 
w obszarze rynku pracy, opieki zdrowotnej i eduka-
cji. Wtedy polityka publiczna nie tylko chroniłaby 
przed ubóstwem, ale także służyła społecznemu 
i – w miarę możliwości – zawodowemu włączeniu 
osób niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz nor-
malizacji ich funkcjonowania w środowisku. samo 
podniesienie świadczenia pielęgnacyjnego tego nie 

gwarantuje, a gdy przysługuje ono tylko opiekunom 
całkowicie rezygnującym z pracy, jego większa wyso-
kość może sprzyjać życiowym strategiom zawodowej 
dezaktywizacji i bardzo intensywnemu oddaniu się 
długoterminowej opiece ze strony rodzica, co nie za-
wsze służy jej jakości.

W okresie trwania protestu uruchomiona została 
społeczna kampania społeczna „Jestem mamą. Nie 
rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą”, wskazu-
jąca na potrzebę przemodelowania systemu wspar-
cia tak, by rodzic opiekujący się niepełnosprawnym 
dzieckiem nie musiał robić tego kosztem wszystkich 
innych ról społecznych. Niestety, w analizowanym 
okresie taka perspektywa nie znalazła wyrazu w pro-
wadzonej polityce państwa. Polityka rządu okazała 
się bardzo niemrawa, o czym świadczy brak zdecydo-
wanych działań w roku 2013, a w kolejnym – działa-
nia wycinkowe, wymuszane presją i w istocie będące 
jedynie gaszeniem pożarów, a nie tworzeniem pod-
staw pod stabilne warunki życia rodzin z niepełno-
sprawnymi.

Wykluczenie opiekunów osób 
dorosłych i starszych
Nie lepiej wygląda sytuacja rodzin osób, które nie-
pełnosprawność dotknęła już w okresie dorosłości. 
Większość tej grupy stanowią opiekunowie osób 
starszych, ale zaliczają się do niej również sprawu-
jący opiekę nad osobami, których upośledzenie na-
stąpiło w wyniku wypadku czy choroby w wieku 
produkcyjnym. status społeczno-ekonomiczny tej 
grupy pogorszył się w minionym roku drastycznie, 
co stanowi chyba największe obciążenie dokonań 
rządu. Jeszcze u schyłku 2012 r. w życie weszła zmia-
na ustawy o świadczeniach rodzinnych pozbawiają-
ca niepracujących zawodowo opiekunów dorosłych 
osób niepełnosprawnych prawa do dotychczas otrzy-
mywanego świadczenia pielęgnacyjnego (utrzyma-
no je tylko dla opiekunów osób niepełnosprawnych 
od dziecka). 

Jako substytut wprowadzono tzw. specjalny za-
siłek pielęgnacyjny, stanowiący wsparcie zdecy-
dowanie mniej korzystne. Nie tylko jeśli chodzi 
o kwotę – 520 zł. Przede wszystkim dlatego, że ów 
zasiłek obwarowano licznymi, trudnymi do spełnie-
nia kryteriami, które w praktyce wykluczyły wielu 
faktycznych opiekunów z możliwości korzystania 
z niego, a zarazem pozbawiły ich dotychczasowego 
zabezpieczenia emerytalno-rentowego i  zdrowot-
nego. Trudnym do spełnienia kryterium okazał się 
dochód na poziomie 623 zł na osobę, którego wpro-
wadzenie oznaczało, że przekroczenie owego pro-
gu dochodowego choćby o  kilka złotych nie daje 
podstaw do otrzymania wsparcia. Innym uciążli-
wym kryterium okazała się konieczność wykazania 
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rezygnacji z pracy ze względu na sprawowanie opieki, 
co uderzyło w osoby wcześniej niepracujące (np. bez-
robotne lub nieaktywne zawodowo ze względu na 
opiekę nad inną osobą zależną). W efekcie zastoso-
wania tych progów około 150 tys. osób zostało nie 
tylko bez świadczenia pielęgnacyjnego, ale i bez niż-
szego specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego. dopóki 
otrzymywali świadczenia, organ wypłacający odpro-
wadzał za nich składki na ubezpieczenia emerytal-
no-rentowe i zdrowotne. Gdy tytuł do świadczenia 
wygasł, składki przestały być odprowadzane. W re-
zultacie ogromna liczba ludzi została nie tylko bez 
środków do życia, ale także bez elementarnych praw 
społecznych. Trzeba pamiętać, że mowa tu o grupie, 
statystycznie rzecz biorąc, w wieku wczesnej starości 
lub u jej progu, z problemami zdrowotnymi. Ponadto 
sama opieka – zwłaszcza bez pomocy zewnętrznej – 
często prowadzi do izolacji, przeciążenia i wypalenia, 
w konsekwencji do wzrostu ryzyka utraty zdrowia, 
a nawet samodzielności.

Wykluczeni opiekunowie, jak sami o sobie mówią, 
rozpoczęli długą i wyczerpującą walkę w obronie 
swoich praw. Punktem zwrotnym był wyczekiwa-
ny wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 
2013 r., który stanowił, że państwo, odbierając wspo-
mnianej grupie prawo do świadczeń pielęgnacyjnych, 
złamało konstytucję, a mówiąc ściślej – naruszyło 
zasady zaufania do państwa i zachowania praw na-
bytych. W wyroku tym zobowiązano ustawodawcę, 
żeby bez zbędnej zwłoki dostosował prawo do tre-
ści wyroku. Mimo nakazu bezzwłocznego działania 
prace nad zmianami zaczęły się przeciągać. Ustawę, 
mającą naprawić szkody, sejm przyjął dopiero na 
początku kwietnia 2014 r. Jej kształt budzi zastrze-
żenia środowiska opiekunów, kwestionujących jej 
zgodność z wyrokiem, oraz faktyczność powrotu do 
odebranych uprzednio praw. Ustawa nie przywró-
ciła bowiem wcześniej otrzymywanego świadcze-
nia pielęgnacyjnego, a jedynie zasiłek dla opiekuna 
w wysokości 520 zł. Tymczasem wysokość świad-
czenia pielęgnacyjnego znacznie wzrosła, zwłaszcza 
jeśli dodamy do tego 200 zł z rządowego programu. 
Pobierającym zasiłek dla opiekuna te podwyżki nie 
przysługują. W opinii zainteresowanych jest to kon-
tynuacja, zapoczątkowanego we wcześniejszych 
latach, dzielenia środowiska, prowadzącego do nie-
równego traktowania osób opiekujących się niesa-
modzielnymi bliskimi. W  świetle wspomnianych 
zmian ustawowych część opiekunów rezygnujących 
z pracy i niespełniających kryterium dochodowego 
nie kwalifikuje się nadal do żadnej z form wsparcia, 
w tym powiązanych z nimi ubezpieczeń zdrowotne-
go i emerytalno-rentowego. Ustawodawca jest głuchy 
na argument, że grupa ludzi pozostaje nie z własnej 
winy wielowymiarowo wykluczona.

Warto wspomnieć, że cały rok 2013, zwłaszcza jego 
druga połowa, a także pierwsza połowa roku 2014, to 
czas walki o przetrwanie tej grupy oraz wyczerpują-
cych, intensywnych starań reprezentacji opiekunów, 
aby odzyskać odebrane środki. Rozpaczliwym wyra-
zem ich zmagań był wielotygodniowy protest przed 
siedzibą sejmu. z pozycji obserwatora, i po części 
uczestnika, mogę przyświadczyć towarzyszącym 
protestowi rozczarowaniom oraz poczuciu perma-
nentnej niepewności i niestabilności. doprowadze-
nie do wykluczenia grupy tak słabej i tak dotkniętej 
przez los niesamodzielnością bliskich jest jedną 
z większych porażek rządu i jedną z największych 
kompromitacji polityki społecznej na rzecz rodziny 
w ciągu ostatnich lat.

Podsumowanie
Obraz polityki rodzinnej w minionym roku i zarazem 
ogólnie w latach rządów koalicji Po-Psl nie jest jed-
noznaczny. z pewnością jest o wiele mniej korzystny, 
niż to wynika z treści dostępnych na oficjalnych plat-
formach promujących dokonania władzy.

Poproszony kilka lat temu przez redakcję „zielo-
nych Wiadomości” o głos podsumowujący dokonania 
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Po w dziedzinie polityki rodzinnej, doszedłem do na-
stępującego wniosku: o ile polityka ta znacznie lepiej 
chroni rodziny w wymiarze rozmaitych usług wspie-
rających, o  tyle słabością jest materialny wymiar 
życia polskich rodzin. Tamta uwaga wydaje mi się ak-
tualna. faktycznie poprawił się dostęp do usług opie-
kuńczych i zwiększyło się wsparcie w środowisku 
życia, ale wciąż bardzo dużo rodzin żyje w niedostat-
ku, a niewiele podjęto działań, by temu skutecznie 
zapobiec. Najsłabszym ogniwem polskiej polityki 
rodzinnej pozostało właśnie wsparcie najsłabszych – 
rodzin w  kryzysie wychowawczym, materialnym 
bądź wywołanym chorobą lub niepełnospraw-
nością. Mając w pamięci tę uwagę i cały uprzedni 
wywód, spróbujmy raz jeszcze wskazać osiągnię-
cia i słabości polityki rządu w omawianym okresie.

dość mocną stroną jest zwiększenie zaangażo-
wania państwa we wsparcie usługowo-opiekuńcze 
dla rodzin z  małymi dziećmi. Podjęto w  tej dzie-
dzinie działania na rzecz zwiększenia dostępności 
oraz zmniejszenia ciężaru finansowego opieki nad 
dziećmi najmłodszymi (w wieku do 3 lat) i w wie-
ku przedszkolnym. szczególnie uwidacznia to 
zapis gwarantujący 5 godzin bezpłatnej opieki 
przedszkolnej i bardzo niewielką odpłatność za go-
dziny dodatkowe. Jest to krok przełomowy na drodze 
wprowadzanie cywilizowanych standardów w Pol-
sce, zgodnie z którymi dostęp do opieki i edukacji na 
poziomie przedszkolnym jest społecznym prawem 
obywatelskim. Kolejne lata mają przesunąć prawo do 
korzystania z opieki przedszkolnej na jeszcze młod-
sze dzieci, co jest perspektywą pomyślną. Warto za-
uważyć, że wraz z przypisaniem nowych uprawnień 
najmłodszym obywatelom i ich rodzicom przekaza-
no na ten cel środki z budżetu. Jest to również dobry 
znak. dotychczas – także w poczynaniach obecnie 
rządzących – częstą praktyką było zapisywanie co 
do zasady słusznych praw, ale brakowało transferu 
pieniędzy na ich realizację. zwłaszcza aktorzy po-
lityki rodzinnej i społecznej niejednokrotnie mogli 
się o tym przekonać. zresztą ta słabość – reformowa-
nie bez pieniędzy – jest nadal widoczna na innych 
odcinkach polityki wobec rodziny. dobrym przykła-
dem jest funkcjonowanie na mocy ustawy o przeciw-
działaniu przemocy w rodzinie interdyscyplinarnych 
zespołów, które wskutek braku gratyfikacji bywają 
mało skuteczne.

znacznie mniejszym entuzjazmem napawa dru-
ga ze sztandarowych reform, czyli wprowadzenie 
urlopów rodzicielskich. Choć zasadniczo polityka 
wsparcia rodzicielstwa, a nie tylko macierzyństwa, 
jest słuszna, to jednak w obecnej postaci może oka-
zać się przeciwskuteczna. Istnieje przecież ryzyko, 
że wprowadzone urlopy rodzicielskie będą w prak-
tyce zbyt często zamieniały się w wydłużone urlopy 

macierzyńskie, a to z kolei może uderzyć w sytuację 
kobiet na rynku pracy. I to nie tych, które świadomie 
wybierają dłuższy pobyt z dzieckiem (do czego mają 
prawo), lecz tych, które wbrew własnej woli mogą 
za sprawą obaw pracodawców nie otrzymać szansy 
zatrudnienia. Wprowadzenie urlopów rodzicielskich 
można by uznać za krok we właściwym kierunku, 
gdyby istotnie wzmocniono bodźce motywujące oj-
ców do korzystania z uprawnień urlopowych (np. pod 
postacią daddy quota).

słabą stroną polityki rodzinnej pozostaje wsparcie 
rodzin niezamożnych i w trudnej sytuacji życiowej. 
Tu władza nie może poszczycić się osiągnięciami. 
Zasiłki rodzinne i z pomocy społecznej oraz progi 
uprawniające do nich pozostały na niskim poziomie. 
Wielu potrzebujących w ogóle nie korzysta z mate-
rialnego wsparcia, a osoby, którym się to uda, otrzy-
mują kwoty bardzo niskie, niepozwalające na godne 
życie choćby na skromnym poziomie. Kształtowanie 
kryteriów uprawniających do wsparcia wymaga da-
leko idącej rewizji. Radykalnemu podniesieniu po-
winny ulec także zamrożone progi uprawniające do 
zasiłku rodzinnego. Część z nich być może powinna 
funkcjonować jako niezależne od kryterium docho-
dowego dla zasiłku rodzinnego osobne świadczenia, 
adresowane do rodzin w szczególnych sytuacjach. 
Należy też nadal rozwijać sieć wsparcia usługowego 
dla rodzin w kryzysie, czemu mogą przysłużyć się 
asystenci rodzinni.

Inną słabością, która pogłębiła się w minionym 
roku, jest wsparcie dla rodzin opiekujących się 
niepełnosprawnymi. Mimo długiej walki zaintere-
sowanych i obietnic rządzących czas ten nie został 
należycie wykorzystany ani na istotne podniesie-
nie świadczeń dla rezygnujących z  pracy rodzin 
niepełnosprawnych dzieci, ani na stworzenie kom-
pleksowego programu wsparcia rodzin dzieci z nie-
pełnosprawnością, który obejmowałby na przykład 
opiekę wytchnieniową lub wyższe zabezpiecze-
nie emerytalno-rentowe na wypadek śmierci. Nie 
stworzono też prawnych ani ekonomicznych me-
chanizmów pozwalających godzić pracę zawodową 
z opieką. Według obecnej wiedzy takie potrzebne 
zmiany nie nastąpią także w nadchodzących miesią-
cach. Polityka publiczna nie zabezpieczyła również 
bytu rodzinom z osobami starszymi pod opieką. ba, 
grupa ta uległa na skutek nieroztropnych działań 
prawnych jeszcze głębszemu wykluczeniu. zostali 
bez środków, ubezpieczenia zdrowotnego i emery-
talnego. Właśnie trwa proces naprawiania szkód, ale 
wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie nie 
wszyscy pokrzywdzeni zostaną objęci wsparciem.

Widać zatem, że jeśli chodzi o modernizację pol-
skiej polityki rodzinnej – zwłaszcza w wybranych  jej 
obszarach – jeszcze wiele przed nami. 
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 – Znaczący wzrost liczby osób starszych oznacza ko-
nieczność daleko idących zmian w  systemie spo-
łecznym.

 – Piotr Szukalski: Radosne tendencje też bywają źró-
dłem kłopotów, nieprawdaż? Żyjemy dłużej i  są 
z  tym różne zmartwienia. Niestety, polityki pu-
bliczne z dużym opóźnieniem reagują na szybkie 
zmiany. Świetnie to widać na przykładzie opieki 
zdrowotnej. W ciągu ostatnich dwudziestu kilku 
lat liczba urodzeń w naszym kraju zmniejszyła się 
o  około 40  proc., natomiast stale przybywało se-
niorów. W tym okresie liczba pediatrów i oddzia-
łów położniczych praktycznie nie uległa zmianie, 
tymczasem geriatria pozostaje silnie niedoinwesto-
wana. dlaczego tak się stało, pomijając społeczne 

preferencje wobec dzieci? Ponieważ przy planowa-
niu budżetów wychodzi się zwykle z założenia, że 
wszystkie działy powinny otrzymać przynajmniej 
tyle środków, ile w zeszłym roku, bez uwzględnia-
nia zmian w sferze potrzeb. Wszystkie inne proble-
my są pochodnymi niedostatecznego finansowania. 
Trzymając się przykładu służby zdrowia: jeśli lekarz 
wybierze geriatrię, ma nikłe szanse na znalezienie 
etatu, a w dodatku wie, że w porównaniu do innych 
specjalności relatywnie mało osób będzie gotowych 
zapłacić mu prywatnie za wizytę. Który racjonalnie 
myślący lekarz zdecyduje się kształcić w zakresie 
medycyny wieku podeszłego?

dokładnie to samo – niedostrzeganie czy bagateli-
zowanie problemów, które nabiorą znaczenia za rok, 

z dr. Piotrem Szukalskim
rozmawia Michał sobczyk

Żyjmy dłużej, ale lepiej
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dwa czy pięć lat – jest na rynku pracy. dotyczy to rów-
nież pracodawców, którzy nie myślą o tym, jak  bę-
dzie on wyglądał w bliskiej przyszłości. Tymczasem 
władze publiczne próbują zmieniać ich mentalność 
po linii najmniejszego oporu. bardzo wątpię, aby ja-
kikolwiek skutek odnosiło plakatowanie miast czy 
emitowanie reklam społecznych o tym, że starszy 
pracownik też jest dobry. zamiast tego należałoby 
docierać do pracodawców z kilkoma konkretnymi in-
formacjami. Po pierwsze – starszy pracownik nie jest – 
wbrew pozorom – dużo mniej wydajny, zwłaszcza 
jeśli stanowisko pracy zostanie odpowiednio dosto-
sowane. Po drugie – na rynku już za kilka lat zacznie 
brakować ludzi z kwalifikacjami i doświadczeniem. 
Po trzecie – klient, który ma 50 czy więcej lat, z róż-
nych względów woli, aby obsługująca go osoba była 
w tym samym wieku. Przedsiębiorcy jakoś tego nie 
dostrzegają, a  myślę, że takie informacje w  więk-
szym stopniu wpłynęłyby na zmianę ich postaw 
niż najpiękniejsze programy rządowe, które starają 
się najzwyczajniej w świecie „kupić” pracodawców, 
oferując im bodźce finansowe. A przecież nie tylko 
pieniądze decydują o ich zachowaniu. W końcu biz-
nes żyje przyszłością, dlatego trzeba mu pokazać, że 
mówi ona jasno: pracownik 50–60-letni, a nawet star-
szy, już niedługo będzie bardzo cenny.

 – Działania na rzecz zmiany mentalności są bez 
wątpienia potrzebne, jednak bez systemowych 

dostosowań do zmieniającej się sytuacji demogra-
ficznej chyba się nie obejdzie.

 – W ramach projektu „Wzmocnienie szans osób 50+ na 
rynku pracy”, realizowanego przez Centrum Rozwo-
ju zasobów Ludzkich i Uniwersytet łódzki dla Mi-
nisterstwa Pracy i Polityki społecznej, dokonaliśmy 
analizy rozwiązań z  innych krajów europejskich 
w  celu znalezienia takich, które mogłyby zostać 
wdrożone w Polsce. zacznijmy od kwestii, która bu-
dzi najwięcej kontrowersji, czyli od wieku emerytal-
nego. dziś w europie wszyscy pogodzili się z tym, że 
nie ma czegoś takiego jak stały wiek przechodzenia 
na emeryturę. Na przykład w Czechach dla osób uro-
dzonych do 1977 r. wynosi on 67 lat, natomiast każdy 
kolejny rocznik będzie pracował o 2 miesiące dłu-
żej w stosunku do poprzedniego. W holandii i Wło-
szech również mamy do czynienia z automatycznie 
podnoszącą się granicą, przy zachowaniu ścisłego 
związku między liczbą lat składkowych a wysoko-
ścią świadczenia, co ma zachęcać do jak najpóźniej-
szego wychodzenia z rynku pracy. formuły służące 
do wyliczania wieku emerytalnego, weryfikowane-
go raz na kilka lat, uwzględniają przede wszystkim 
wzrost średniego trwania życia. dzięki temu moż-
liwe jest zachowanie równowagi między okresem 
wpłacania składek i okresem pobierania świadczeń, 
a  więc i  stałej relacji pomiędzy wynagrodzeniem 
a emeryturą. W przeciwnym razie konieczne byłoby 
jej obniżenie – albo w systemie pojawi się niedobór. 

bnd Neil Moralee, flickr.com/photos/neilmoralee/6516545655
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Teoretycznie rzecz biorąc, można sobie wyobrazić 
sytuację, gdy utrzymujemy niższy – od gwarantują-
cego zachowanie równowagi systemu emerytalne-
go – wiek wychodzenia z rynku pracy. Jednak byłoby 
to związane albo z koniecznością finansowania nie-
doboru długiem publicznym, albo z podniesieniem 
podatków, albo z obniżeniem wysokości świadczeń. 
Żadnego z tych rozwiązań nie da się utrzymać na 
dłuższą metę.

drugą tendencją w  dostosowywaniu systemów 
emerytalnych do procesu starzenia się społeczeństw 
jest tworzenie zachęt do dłuższego pozostawania 
na rynku pracy – takich jak instytucja emerytury 
częściowej.  Osobom w pewnym wieku umożliwia 
się jednoczesne otrzymywanie części świadczenia 
emerytalnego oraz pracę na niepełny etat. W efekcie 
część seniorów, którzy nie są już w stanie pracować 
w pełnym wymiarze, wciąż jest aktywna zawodo-
wo – my zaś płacimy im tylko, dajmy na to, połowę 
świadczenia, które uzyskiwaliby, gdyby całkowicie 
zrezygnowali z wykonywania pracy. Polskie prawo 
również przewiduje taką możliwość, ale jest ona bar-
dzo słabo spopularyzowana i rzadko stosowana.

 – Jak dotąd wylicza Pan rozwiązania mające zmusić lub 
zachęcić seniorów do jak najdłuższego pozostawa-
nia na rynku pracy. Ale dla wielu z nich problemem 
jest raczej znalezienie czy utrzymanie zatrudnie-
nia i  „dopracowanie” do wieku emerytalnego...

 – dlatego potrzebne są rozwiązania ukierunkowane 
także na inne podmioty rynku pracy. W hiszpanii 
pracodawcy są zachęcani do utrzymywania miejsc 
pracy osób w  wieku przedemerytalnym poprzez 
stopniowe obniżanie przypisanych do nich składek 
na ubezpieczenie społeczne. Przykładowo: jeśli ktoś 
ma wiek niższy o 4 lata w stosunku do tego upraw-
niającego do przejścia na emeryturę, zakład pracy 
zapłaci za niego składkę od wynagrodzenia obniżo-
ną o 20%, w następnym roku już o 40% i tak dalej. 
A  gdy taki ktoś osiągnie wiek emerytalny i  nadal 
będzie pracował (nie pobierając świadczenia), pra-
codawca w ogóle niech nie płaci składki. Myślę, że 
warto rozważyć wprowadzenie w Polsce podobnego 
rozwiązania, bo jest ono korzystne dla pracowników, 
pracodawców oraz, wbrew pozorom, z punktu widze-
nia finansów publicznych. strata związana z niższy-
mi składkami jest przecież mniejsza niż oszczędności 
związane z niewypłacaniem emerytury, zasiłku dla 
bezrobotnych czy świadczenia przedemerytalnego, 
w zależności od sytuacji danej osoby.

Jesteśmy świadkami wyłaniania się nowej polityki 
rynku pracy, świadomej kilku nieoczywistych kwe-
stii. Po pierwsze – działania powinny być w więk-
szym stopniu ukierunkowane na ludzi pracujących, 
przewidując problemy i  starając się im zapobiec. 

Przyjęło się koncentrować wysiłki na bezrobotnych, 
zwłaszcza długotrwale, tymczasem gdy się ma 57 
czy 60 lat, to bardzo trudno wrócić na rynek pracy – 
bardziej skuteczne są działania pozwalające z niego 
nie wypaść. Po drugie – powoli coraz lepiej zdajemy 
sobie sprawę, że działania na rzecz osób starszych 
powinny przede wszystkim polegać na działaniach... 
na rzecz osób młodszych. bo u ponad 50-letniego 
pracownika bez aktualnych kompetencji informa-
tycznych „luka technologiczna” raczej nie pojawiła 
się nagle, lecz narastała przez dekadę lub dwie. dlate-
go interwencje zaczynamy lokować coraz wcześniej, 
wychodząc z założenia, że jeśli nie będziemy w sta-
nie skutecznie działać na rzecz czterdziestolatków, to 
zapewne nie uda nam się to w odniesieniu do pięć-
dziesięciolatków.

Kraje skandynawskie, mające najlepsze osiągnięcia 
w kwestii zatrudnienia osób starszych, swoją pozy-
cję osiągnęły dzięki skutecznym modelom szkoleń 
dla 40–50-latków. Ich organizowaniem zajmują się 
związki zawodowe w porozumieniu z pracodawca-
mi. Program jest dostosowany do potrzeb zakładów 
pracy i  kompetencji pracowników, więc znacznie 
zwiększa szanse na znalezienie zatrudnienia w przy-
padku jego utraty – na analogicznym lub podobnym 
stanowisku. Na dodatek temu modelowi kształcenia 
coraz częściej towarzyszy wprowadzanie bodźców 
mających zachęcić pracowników do uczestnictwa. 
Rozwiązanie występujące póki co tylko w holandii, 

Piotr Szukalski (ur. 1969) – adiunkt w Katedrze socjo-
logii stosowanej i Pracy socjalnej Uniwersytetu łódzkiego. 
Ukończył studia z zakresu ekonomii i zarządzania w kra-
kowskiej Akademii ekonomicznej, zaś rozprawę doktorską 
z demografii obronił na Uniwersytecie łódzkim. specjalizuje 
się w zagadnieniach z pogranicza demografii, gerontologii 
społecznej i polityki społecznej. Jest autorem ponad 200 
specjalistycznych publikacji, m.in. książek „solidarność 
pokoleń. dylematy relacji międzypokoleniowych” (2012) 
i „Przepływy międzypokoleniowe i ich kontekst demogra-
ficzny” (2002); redaktor czasopisma „european studies 
on Inequality and social Cohesion”. Członek Komitetu 
Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Aka-
demii Nauk oraz Komitetu Nauk demograficznych Pan.
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ale według mnie bardzo ciekawe, polega na obo-
wiązkowych odpisach pracodawcy na fundusz pod-
noszenia kwalifikacji pracowników. Część środków 
trafia na indywidualne konta pracownicze, jednak 
nie można ich wziąć do kieszeni, a jedynie „wydać”, 
uczestnicząc w szkoleniu – jeśli w określonym czasie 
nie zrobi się tego, wówczas przepadają. W związku 
z tym pracownik jest zainteresowany udziałem, bo 
nic nie boli tak jak świadomość, że tracimy pieniądze, 
które się nam należą. Podobne działania w długim 
okresie mają przyczynić się do tego, aby ludzie zosta-
wali dłużej na rynku pracy nie dlatego, że czują się 
zmuszeni, lecz ponieważ sami czują, iż jeszcze mogą 
wykonywać swoje obowiązki, a ich pracodawcy mają 
pewność, że faktycznie tak jest.

Nowoczesna polityka rynku pracy kładzie coraz 
większy nacisk właśnie na udostępnianie przedsię-
biorcom wiedzy na temat tzw. zarządzania wiekiem. 
Władze publiczne starają się im wyjaśniać, dlaczego 
starsi pracownicy są cenni, ale także dostarczać prak-
tycznych informacji, jak umożliwiać takim osobom 
kontynuowanie kariery zawodowej. We francji nie-
które elementy zarządzania wiekiem są obowiązko-
we, aczkolwiek pracodawca ma możliwość rezygnacji 
z tych działań, w zamian przeznaczając równowar-
tość 1 proc. funduszu płac na specjalny fundusz ak-
tywizacji zawodowej seniorów.

 – W wielu przypadkach dalszą pracę uniemożliwia nie 
brak aktualnych kwalifikacji, lecz zły stan zdrowia. 
Był to jeden z najmocniejszych argumentów prze-
ciwko podniesieniu wieku emerytalnego.

 – dłuższe trwanie życia i wyższy wiek przechodzenia 
na emeryturę oznaczają konieczność zmian w syste-
mie rehabilitacji zawodowej. Obecnie od momentu 
pierwszej wizyty poważnie chorej osoby u lekarza 
do momentu rozpoczęcia rehabilitacji mija z reguły 
od 10 do 14 miesięcy, tymczasem nierozwiązany pro-
blem zdrowotny uniemożliwia wykonywanie pracy 
zazwyczaj już po pół roku, co prowadzi do koniecz-
ności starania się o  świadczenie rentowe zamiast 
chorobowego. Rozwiązanie, jak łatwo się domyślić, 
jest tylko jedno. Całkiem niedawno szwedzi mieli 
podobny kłopot i uporali się z nim, przeznaczając 
przez dwa lata duże dodatkowe kwoty na zlikwido-
wanie kolejek, tak by od pojawienia się dolegliwości 
do przejścia przez komplet specjalistycznych badań 
mijało maksymalnie kilka tygodni. To był świado-
my wybór priorytetów w  ramach systemu opieki 
medycznej.

W krajach wysoko rozwiniętych polityka aktywi-
zacji osób starszych coraz częściej oddziałuje na ka-
rierę zawodową za pomocą oddziaływania na inne 
sfery życia. dotyczy to zwłaszcza „kariery zdrowot-
nej”, czyli stanu zdrowia jednostki, oraz „kariery 

rodzinnej”. Przecież bardzo często dojrzały pracow-
nik jest jednocześnie opiekunem wnuków albo cho-
rego współmałżonka czy rodzica. Próbuje się zatem 
budować rozwiązania uwzględniające różne role 
rodzinne i ułatwiające wykonywanie związanych 
z  nimi obowiązków, np. zachęcając pracodawców 
do wprowadzania schematów zatrudnienia umoż-
liwiających pracę w niepełnym wymiarze czasu czy 
w nietypowych godzinach.

 – Jakie inne rozwiązania mogą uczynić przedsiębior-
stwo bardziej przyjaznym dla seniorów?

 – Niezwykle istotne jest dostosowywanie stanowisk 
pracy, co świetnie widać nawet w przypadku zajęć 
biurowych. Problemy z krążeniem sprawiają, że oso-
by starsze rzeczywiście bywają trochę mniej wydaj-
ne, jednak ta różnica zanika po podniesieniu o 1,5–2 
stopnie temperatury w pomieszczeniach, w których 
pracują. Trzeba zapewnić lepsze oświetlenie, cza-
sami także przystosować siedziska i inne elementy 

„twardej infrastruktury” do ograniczeń osób cierpią-
cych na określone problemy zdrowotne.

Niezbędne są również rozmowy z pracownikami 
pomagające im zaplanować karierę. Muszą być świa-
domi, jakie działania powinni podjąć, jeśli chcą zo-
stać w firmie 7 czy 10 kolejnych lat, oraz jaka będzie 
wysokość ich świadczeń przy przejściu na emeryturę 
w wieku 62, 65, 67, 68 lat. Po to, żeby pracownik mógł 
dokonać samodzielnego, ale przemyślanego wyboru, 

b Jon Rawlinson, flickr.com/photos/london/33968122
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zaś pracodawca miał pewność, że warto inwestować 
w daną osobę, np. sfinansować jej dodatkowe szkole-
nia. Tego rodzaju działania są prowadzone na zacho-
dzie i uchodzą za skuteczne.

Myślę, że większości czterdziestokilkulatków 
wciąż brakuje świadomości, iż muszą przygotować 
się do pracy przez jeszcze 20–30 lat, w zmieniających 
się realiach zawodowych, zdrowotnych, społecznych 
itd. Pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to 
przeprowadzenie akcji uświadamiającej: „zastanów 
się, czy nie warto zrobić bilansu swoich kompetencji 
i stanu zdrowia. Jeśli uznasz, że tak – tutaj masz 15 
krótkich pytań, które ci w tym pomogą”. Po to, żeby 
ludzie zdali sobie sprawę z własnych braków, z tego, 
że należałoby podnieść pewne kompetencje lub na-
być nowe. być może części z nich trzeba uzmysłowić, 
że niestety pracują w branżach schyłkowych albo 
w zawodach, które za 15 lat na pewno nie dadzą im 
utrzymania. bo jak już wcześniej mówiliśmy, naj-
bardziej skuteczne są działania ukierunkowane na 
pracujących, modyfikujące ich zachowania, dzięki 
czemu będą mogli zachować ciągłość zatrudnienia. 
W przypadku osób starszych pracodawcy najbardziej 
boją się bowiem długiej przerwy w pracy.

Myślę, że taka akcja byłaby relatywnie tania. Na-
rzędzi ułatwiających planowanie kariery zawodowej 
czy zmianę zawodu jest mnóstwo, przeznaczyliśmy 
na ich powstanie setki milionów czy nawet miliar-
dy publicznych złotych z Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki. Niektóre z nich są sensowne, ale nie-
wykorzystane – kończy się projekt i „umierają”, po 
to tylko, żeby w następnym projekcie, nieco zmody-
fikowane, znów zostały zastosowane na bardzo ogra-
niczoną skalę. Warto wybrać najlepsze rozwiązania, 
zgromadzić w jednym miejscu (w dwóch pulach: dla 
starzejących się pracowników oraz dla pracodawców) 
i  zrobić tylko jedną, solidną kampanię  – uświada-
miania. To, czego nam potrzeba, to zachęcenie ludzi, 
żeby z nich skorzystali.

Przykładem kraju, który prowadzi świetną politykę 
informacyjną, jest francja. Mają wspaniałą stronę 
internetową o sytuacji osób starszych znajdującą się 
na portalu tamtejszego ministerstwa pracy. Jeśli ktoś 
jest, dajmy na to, pracodawcą starającym się o wspar-
cie w zatrudnieniu pracownika 60+, nie tylko dowie 
się z niej wszystkiego na ten temat, ale także prosto 
i szybko załatwi za jej pośrednictwem wszelkie for-
malności, bez konieczności wizyty w jakimkolwiek 
urzędzie. Natomiast u nas na stronach urzędów pracy 
mamy zazwyczaj skopiowany fragment dziennika 
Ustaw, więc trzeba wczytywać się w  ileś tam roz-
wiązań i jeszcze znaleźć wyjaśnienie, co to znaczy 

„zgodnie z definicją z art. 7 ust. 1”. We francji ludz-
kim językiem jest napisane, na co można liczyć jako 
pracodawca lub pracownik, a gdy wypełnimy kró-
ciutki formularz i klikniemy na mapce miejscowość, 
w której mieszkamy, możemy przestać się przejmo-
wać: dokument został złożony. Kiedy ludzie wiedzą, 

bn Patrick, flickr.com/photos/adwriter/257937032
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że pewne działania są tak łatwe, zachęca to do ich 
podejmowania. Często wystarczy skonstruować od-
powiednie narzędzie i zadbać o czytelne podanie 
niezbędnych informacji.

 – Cały czas podkreśla Pan znaczenie budowania 
świadomości oraz ułatwiania dostępu do wiedzy. 
Co jednak z „twardszymi” rozwiązaniami, zapew-
ne nierzadko wymagającymi znacznych nakładów 
finansowych?

 – Istotna oraz niedoceniana wydaje mi się kwestia 
zwiększania kompetencji technologicznych osób 
w  średnim wieku. Powiedzmy sobie szczerze: Po-
lacy koło pięćdziesiątki, zwłaszcza nieposiadający 
wyższego wykształcenia i mieszkający poza najwięk-
szymi miastami, są zazwyczaj na bakier z nowymi 
technologiami. Co więcej, często nie rozumieją ich 
znaczenia, podobnie zresztą jak władze publiczne. 
Te ostatnie wydają się nie dostrzegać, że to, co dzisiaj 
określamy jako wykluczenie cyfrowe, w przyszło-
ści będzie oznaczało daleko idącą marginalizację 
w podstawowych sferach życia społecznego. boję 
się, że w  pewnym momencie duży odłam społe-
czeństwa nie będzie miał – z powodu nieumiejętno-
ści posługiwania się nowoczesnymi rozwiązaniami 
technicznymi – dostępu do wielu informacji i usług, 
a przynajmniej będzie zmuszony korzystać z nich po 
wyższym koszcie.

Niezbędne jest także inwestowanie w rozwój in-
stytucji kształcenia przez całe życie. Cechą wspólną 

dobrych rozwiązań w tej sferze jest to, że zachęcają 
do uczestnictwa. Jeśli chodzi o osoby aktywne za-
wodowo, to bardzo mi się podoba model holenderski, 
o którym wspominałem. zachętą może być również 
odpowiednie planowanie szkoleń. Czterdziesto-, 
pięćdziesięcio- oraz sześćdziesięciolatkowie mają 
zupełnie inny sposób uczenia się, co wynika m.in. 
z różnej szybkości reagowania na bodźce. Co więcej, 
słuchaczom w pewnym wieku wiedzę powinno się 
przedstawiać bardziej kontekstowo, w powiązaniu 
z ich życiowym doświadczeniem. dlatego nauka jest 
najbardziej efektywna w grupach w miarę jednoli-
tych pod względem wieku. Tym bardziej że dochodzą 
do tego inne czynniki – zobrazuję je na przykładzie 
z innej sfery. Moja koleżanka z pracy, która kilka lat 
temu przeszła na emeryturę, chodziła na zajęcia fit-
ness. Po pewnym czasie jednak zrezygnowała, mimo 
że bardzo jej na nich zależało. „W mojej grupie były 
prawie same dwudziesto- i trzydziestolatki. Atmos-
fera niby była dobra, ale jakoś tak czułam, że jestem 
nie na miejscu, zwłaszcza kiedy zrobiłam coś wol-
niej niż one”. Myślę, że w wielu wypadkach szkolenia, 
jeśli nie są specjalnie zaprojektowane, sprawiają, że 
człowiek nie ma już ochoty na następne.

Natomiast w przypadku osób, które zakończyły 
aktywność zawodową, w związku z czym ich edu-
kacja nie ma czysto utylitarnego charakteru, kluczo-
we jest prowadzenie zajęć w sposób jak najbardziej 
interesujący i mobilizujący do nabywania nowych 
umiejętności, niekoniecznie przydatnych w życiu co-
dziennym. W odniesieniu do takich osób edukacja 
ma bowiem nieco inne cele – przede wszystkim po-
winna aktywizować do udziału w życiu społecznym. 
Moje doświadczenia potwierdzają, że studenci Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku często przychodzą pół 
godziny przed zajęciami. są one dla nich okazją, żeby 
wyjść z domu, elegancko się ubrać... Również dla mo-
jego starszego rodzeństwa ciotecznego uczestnictwo 
w tego typu wykładach dwa razy w tygodniu jest 
traktowane jak małe święto. Trzeba się przygotować, 
przemyśleć harmonogram na cały dzień, wcześniej 
wstać, żeby zdążyć przygotować obiad. Uczestnictwo 
w instytucjach, w ramach których można jednocze-
śnie trochę poszerzyć horyzonty i spotkać się z in-
nymi, układa seniorom czas, aktywizuje i poprawia 
samopoczucie.

 – Do jakiego stopnia decydenci zdają sobie sprawę 
z tego, jak ważne są działania na rzecz seniorów? 
Czy można mówić o kompleksowej i długofalowej 
strategii w tym zakresie?

 – Pod koniec ubiegłego roku rząd przyjął założe-
nia polityki senioralnej, wobec których mam mie-
szane uczucia. Trudno zresztą, żeby było inaczej, 
gdyż jestem przeciwnikiem prowadzenia polityki 
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senioralnej jako takiej. To, czego nam potrzeba, to 
przemyślana polityka wobec całego cyklu życia jed-
nostki. Tym bardziej że gdy prowadzone są jakieś 
nadzwyczajne działania adresowane do osób star-
szych, zawsze bardzo się boję, iż wszyscy odczytają 
je bardzo prosto: „oni muszą być w tragicznej sytu-
acji, więc najwidoczniej są tacy jacyś inni”. Ameryka-
nie stworzyli na to specjalny termin: compassionate 
ageism (współczujące dyskryminowanie ze względu 
na wiek).

Trzeba jednocześnie przyznać, że ostatnie lata 
przyniosły odczuwalny wzrost zainteresowania in-
stytucji publicznych problemami tej grupy. Wydaje 
mi się, że pierwszy był śp. Janusz Kochanowski, po-
przedni rzecznik praw obywatelskich. Powołał on 
zespół ekspercki, w którym miałem okazję pracować, 
w celu przeglądu stanu przestrzegania praw seniorów 
w różnych sferach. Te działania są kontynuowane 
przez obecną panią rzecznik, Irenę Lipowicz. bar-
dzo ważnym wydarzeniem był rok 2012, który Unia 
europejska ogłosiła rokiem aktywnego starzenia się 
oraz solidarności międzypokoleniowej. z tej okazji 
zaczęto prowadzić chociażby – z początku pokazo-
we, żeby nie było niedomówień – działania mające 
wspierać obywatelskość seniorów. Powstał Rządo-
wy Program na rzecz Aktywności społecznej Osób 
starszych (asos), którego budżet stopniowo wzrasta, 
oraz departament Polityki senioralnej w Minister-
stwie Pracy i Polityki społecznej, odpowiedzialny 
m.in. za przygotowanie wspomnianych założeń po-
lityki senioralnej.

Jeśli chodzi o sam dokument, to jest on sprzecz-
ny wewnętrznie (np. pojawiają się w nim trzy róż-
ne granice wieku senioralnego) i zajmuje się nie do 
końca wiadomo czym („aktywnym starzeniem się”? 
osobami starszymi?). sprawia niestety wrażenie, jak-
by powstał na podobnej zasadzie jak wiele innych 

„strategii”: opiszmy w jednym miejscu wszystkie już 
prowadzone działania w danej sferze i nazwijmy je 
jakoś ładnie, np. „polityką wobec”, nie przejmując się 
specjalnie, czy tworzą one razem jakąś spójną całość.

Coś jednak zaczyna się dziać. do decydentów do-
tarło wreszcie może nie tyle to, że społeczeństwo się 
starzeje, ile że starzeją się wyborcy. bardzo dużą rolę 
odgrywa też polityka Unii europejskiej, która jedno-
znacznie podkreśla choćby to, że umożliwienie ak-
tywności zawodowej po 60. roku życia jest kluczowe 
dla trwałości rozwoju i długookresowej stabilności 
finansów publicznych. Patrząc z  tej perspektywy, 
bruksela odwala dla nas kawał dobrej roboty, zmu-
szając do przyjmowania rozmaitych dokumentów. 
Nieraz mają one fasadowy charakter, ale – chcąc nie 
chcąc – uruchamiają procesy, które prędzej czy póź-
niej powinny przynieść owoce. Tymczasem musimy 
zdawać sobie sprawę, że gdyby nie upór i nieformalne 

kontakty kilkunastu osób, to np. program asos czy 
Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku nigdy by 
nie zaistniały...

 – Realia stopniowo wymuszają zajęcie się problemami 
seniorów, a z drugiej strony młodych rodziców czy 
absolwentów wchodzących na rynek pracy. Tym-
czasem jakby zniknęły nam z oczu osoby w średnim 
wieku.

 – Przyjmuje się, że pewne grupy mają małe problemy 
czy wręcz nie mają żadnych. W  polskich realiach 
uchodzą za nią 40–50-latkowie, przede wszystkim 
relatywnie dobrze wykształceni mężczyźni. Rzeczy-
wiście, osoby w tym wieku są z reguły na szczycie 
kariery zawodowej, co oznacza również względnie 
przyzwoite zarobki. Przeważnie pozbyły się więk-
szości problemów związanych z  wychowaniem 
własnych dzieci, a nie są jeszcze obarczone pomocą 
w opiece nad wnukami. dopiero od niedawna poli-
tyki publiczne zaczynają powoli dostrzegać, że w ich 
przypadku ważnym obciążeniem, zasługującym na 
wsparcie, jest konieczność udzielania opieki rodzi-
com, teściom, małżonkom czy starszemu rodzeń-
stwu, którzy mają poważne problemy zdrowotne.

Jest jeszcze jedna praktycznie niedostrzegana gru-
pa: osoby 80+. Nawet w polityce senioralnej specyfi-
ka ludzi najstarszych, w zdecydowanej większości 
wymagających codziennego wsparcia, jest uwzględ-
niona bardzo słabo. A to już nie jest starsza matka, 
która potrzebuje pomocy przy większych zakupach 
czy wieszaniu firanek. Trzeba przygotować obiad, 
zrobić bieżące zakupy (bo ta osoba raczej już nie wy-
chodzi z domu, przynajmniej w niesprzyjającą pogo-
dę) i tak dalej. za mało myśli się o tym, że liczebność 
wspomnianej grupy będzie niezwykle dynamicznie 
rosnąć, zwłaszcza po roku 2025. boję się, że jeśli za-
wczasu nie zaczniemy się do tego przygotowywać, 
nie będziemy w stanie w żaden sposób rozwiązać 
towarzyszących temu problemów. Co prawda moż-
na mieć nadzieję, że z  pomocą przyjdzie nam ge-
rontechnologia, czyli różnego rodzaju rozwiązania 
techniczne wspomagające samodzielność. Tyle że 
jeśli dzisiaj nie zainwestujemy w  sześćdziesięcio-
kilku- i siedemdziesięciokilkulatków, oswajając ich 
z nowoczesnymi technologiami, to później za żadne 
skarby nie nauczymy osiemdziesięciokilkulatków, 
jak z nich korzystać...

W ten sposób wracamy do tego, co wielokrotnie 
przewijało się przez naszą rozmowę: konieczna jest 
całościowa polityka wobec człowieka posuwającego 
się po linii życia.

 – Dziękuję za rozmowę. 

łódź, 16 stycznia 2014 r.
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Ostatnio przed prywatyzacyjnymi zakusami polity-
ków uratował je bodaj jedynie fakt, że działkowcy 
tworzą liczny i zmobilizowany elektorat. Poszcze-
gólnych działek jest ponad 960 tysięcy, korzysta 
z nich co najmniej milion osób (w praktyce doliczyć 
trzeba jeszcze rodzinę i  znajomych działkowca), 
a powierzchnia zajmowana przez działki to niemal 
44 tys. hektarów. Według nowej ustawy, podpisanej 
przez prezydenta w grudniu 2013 r., likwidowane 
ogródki działkowe można przeznaczyć wyłącznie na 
cele publiczne, a działkowcom należy się odszkodo-
wanie za altankę i nasadzenia. Trzeba również wy-
znaczyć ogród działkowy w nowym miejscu. Widmo 
wykupywania terenów działek przez inwestorów na 
razie się oddaliło, chociaż związek Miast Polskich 
domaga się nowelizacji ustawy, występując przeciw-
ko ograniczaniu prawa własności gmin, które do-
strzega w nowej ustawie. spór pewnie nieprędko się 
skończy, zwłaszcza że wśród samych włodarzy miast 
nie ma zgody co do oceny ustawy obowiązującej od 
niedawna.

Poprzednią ustawę o ogródkach działkowych za-
kwestionował Trybunał Konstytucyjny, ponieważ 
czyniła Polski związek działkowców jedyną organi-
zacją zarządzającą działkami. Obecnie działkowcy 
mogą zakładać pomniejsze stowarzyszenia, które zaj-
mą się reprezentowaniem ich interesów. Mogą wiązać 
się z tym pewne trudności organizacyjne (np. kłopot 
z zebraniem liczby działkowców odpowiedniej do 

wystąpienia z PZd i założenia odrębnej organizacji), 
ale pojawia się przynajmniej teoretyczna możliwość 
wybrania innego zarządcy działek, której wcześniej 
brakowało. 

Od polityki w ogródkach uciec się nie da. W koń-
cu projekt, by najbiedniejsi, uprawiając w mieście 
ziemię, zbliżali się do przyrody i siebie nawzajem, 
przypomina realizację miejskiej utopii. Bardzo dłu-
go zresztą idea ogrodu w mieście była realizowana 
zgodnie z pierwotnymi założeniami, ale dzisiaj co-
raz częściej odstępuje się od dawnych zasad. Po-
winniśmy się temu przyglądać, ponieważ działki są 
dobrem wspólnym wszystkich mieszkańców miast, 
a nie tylko organizacji działkowców.

Korzenie 
Pomysł, by w miastach uprawiać niewielkie ogródki 
owocowo-warzywne rozwijał się równolegle w kil-
ku krajach. Pierwsze działki powstały już w XViii w. 
w danii, ale dziś ogródki kojarzą się przede wszyst-
kim z Anglią, francją i Niemcami. W XiX-wiecznej  
Anglii, zmęczonej intensywnym uprzemysłowie-
niem i obawiającej się masowych protestów biednej 
ludności, działki miały uzupełniać bardzo niskie pła-
ce robotników i umożliwić im produkcję żywności na 
własne potrzeby. Gdy w połowie XiX w. w Wielkiej 
brytanii zakończył się proces grodzenia, a więc wy-
właszczania chłopów z ziemi rolnej, działki w mia-
stach były formą zadośćuczynienia za zniszczenie 

Zielone dobro 
wspólne
Joanna Jurkiewicz, Przemysław Wewiór

Kapusta i pomidory na skwerach, pietruszka w osiedlowych zieleńcach, 
truskawki między blokami, a w donicach na balkonach i w skrzynkach 
zwisających z parapetów zioła – taka wizja miasta jest coraz bardziej po-
pularna w europie, gdzie prężnie rozwija się ogrodnictwo miejskie. Wi-
sienką na torcie tego przedsięwzięcia są działki, bardzo modne nawet 
w bogatych krajach – niezwykłą popularnością cieszą się np. w szwajcarii. 
Niestety polskie ogródki działkowe nie mogą liczyć na podobne uznanie 
i traktowanie przez decydentów, media i część opinii publicznej. 
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dotychczasowej struktury społecznej i za przymu-
szenie mas ludności do pracy w fabrykach. 

Podobny zamysł przyświecał twórcom ogródków 
działkowych we francji – tu zwykle nazywane były 
ogródkami robotniczymi albo „polami dla biednych”. 
W latach 30. XX w. ogródki reklamowano jako miejski 
odpowiednik „domków na wsi” na kieszeń robotnika. 
Ogródki robotnicze miały też w zamyśle stanowić 
element profilaktyki antyalkoholowej – wierzono, że 
po pracy robotnicy chętniej wybiorą zajęcia na świe-
żym powietrzu niż upijanie się, jeśli otrzymają taką 
możliwość.  

Ogródki powstawały również w  dziewiętna-
stowiecznych Niemczech. Początkowo miały być 
ogrodami dla dzieci, w których najmłodsi mogliby 
zażywać ruchu na świeżym powietrzu. W szwecji 
i szwajcarii celem zakładania działek było wzmac-
nianie więzi rodzinnych.

Dzisiaj ogródki są bardzo popularne m. in. 
w  Czechach, Hiszpanii, Holandii, Szwajcarii oraz 
oczywiście w  Niemczech i  Wielkiej Brytanii. Roz-
przestrzeniają się nawet poza Europą – na Filipinach 
pierwsze działki powstały w 2003 r. 

Niewątpliwym atutem działek w  krajach spoza 
dawnego bloku wschodniego jest fakt, że nie są ob-
ciążone stereotypami o „złym pochodzeniu”, często 
spotykanymi w polskim kontekście. W długiej histo-
rii istnienia polskich działek okres PRL-u były jednak 
tylko etapem. Ogródki powstawały w Polsce już od 
końca XiX w., aby biedni mogli wzbogacić skromny 
jadłospis o płody z własnych upraw, i długo pełniły 
tę właśnie funkcję. W II RP tworzono je często na 
terenach publicznych w okresie wielkiego kryzysu 
gospodarczego i  masowego bezrobocia. sytuacja 
zaczęła się zmieniać w okresie transformacji, kiedy 
wiele osób rezygnowało z uprawy warzyw i owoców 
na działkach, zdając się na to, co dostępne w skle-
pach. W latach 90. z pracą na działce nie wiązał się 
już żaden atrakcyjny społecznie model zachowania.

działki, lokowane dawniej na obrzeżach miast, 
wraz z przyrostem liczby mieszkańców i rozrostem 
zabudowy miejskiej znalazły się niejednokrotnie 
w ich centrach. Korzystne położenie ogródków jest 
szczególnie istotne dla tych spośród ich użytkowni-
ków, którzy nie mają możliwości wypoczynku poza 
miejscem zamieszkania. Do tej mało mobilnej gru-
py zaliczają się osoby starsze, matki z dziećmi oraz 
osoby o niskim statusie społeczno-ekonomicznym. 
To dla nich projektowane były ogródki w miastach 
i z ich powodu składka za korzystanie z działki jest 
niewygórowana. 

Idea ogródka działkowego w wielu krajach europy 
ma się bardzo dobrze. Niekiedy, jak np. w Niemczech, 
określa się powierzchnię działki, która musi być 
przeznaczona pod uprawę warzyw, owoców i ziół. 

W Polsce działkowcy coraz chętniej traktują jednak 
działkę przede wszystkim jako miejsce odpoczynku, 
sadząc na niej co najwyżej drzewka owocowe. zamie-
nianie działki w prywatny mini-park z grządkami 
kwiatów, gdzie można się do woli opalać i grillować, 
jest jednak niesprawiedliwe względem mieszkań-
ców, którzy na działki „nie załapali się”, a poza tym 
pozbawia ogród funkcji pożytecznych dla otoczenia 
społecznego i środowiskowego. Rozwiązania insty-
tucjonalne, podobne do niemieckich, pomogłyby 
zachować pierwotny cel działki.

Działka dla seniora i młodziaka
Chociaż coraz więcej działkowców poprzestaje na 
uprawach ozdobnych, wciąż istnieje silna grupa, któ-
ra na działce pracuje, uprawiając warzywa i owoce. są 
to głównie osoby starsze. 
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z badania, które zrealizował cbos w 2012 r., do-
wiadujemy się, że w sumie ponad połowa emerytów 
uprawia działkę lub ogród regularnie albo od czasu 
do czasu. Częściej działką zajmują się mężczyźni niż 
kobiety i mieszkańcy małych miasteczek niż dużych 
miast. bardzo ważne jest również to, że na działce 
można tanio odpocząć – wiele starszych osób nie wy-
jeżdża na wakacje ani nawet za miasto, i to na działce 
spędzają swój wolny czas. 

starsi użytkownicy działek często opowiadają 
o tym, że w ogrodzie zapominają o swoich choro-
bach i słabościach: Ja pani powiem tak, jak ja siedzę 
w domu, to noga mnie gdzieś boli, krzyż mnie boli, tu coś 
boli. A jak przychodzę na działkę, to nic mnie nie boli. 
Jak dwie wanny wody napompuję, wyleję i wracam do 
domu zdrowa, jak nie wiem co! Można traktować ten 
uzdrowicielski wpływ działki z przymrużeniem oka, 

jednak naukowcy przekonują, że praca na działce 
i w ogrodzie (hortiterapia) rzeczywiście ma wysoką 
wartość terapeutyczną, łagodzi fizyczne i psychicz-
ne dolegliwości, jest pomocna przy resocjalizacji. 
Aktywność na działce łatwo podlega zróżnicowa-
niu, można wykonywać zadania mniej wymagające 
fizycznie, dostosowywać pracę do swoich możliwo-
ści. Na działce łatwo dać też upust pomysłowości – 
wybierając kompozycje roślin, próbując nowych 
metod ochrony przed szkodnikami albo upiększa-
jąc teren zgodnie z własną wizją. Poza tym praca na 
działce nierzadko ma zbawienny wpływ na samooce-
nę ogrodnika – wyhodowanie własnych pomidorów 
czy jabłek wzmacnia jego poczucie samodzielności. 
Najsędziwsi działkowcy wysiewają na działce już tyl-
ko trawę i kwiaty, ale nawet krzątanina przy niewy-
magających roślinach przynosi dobroczynne skutki. 

Korzystne położenie ogródków 
jest szczególnie istotne dla tych 
spośród ich użytkowników, 
którzy nie mają możliwości 
wypoczynku poza miejscem 
zamieszkania.
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do pracy w ogrodzie trzeba się zresztą mobilizować, 
ponieważ zarząd działek sprawdza, jak działkowcy 
dbają o swoje ogródki. 

Dla seniorów ważne jest również to, że na dział-
ce toczy się życie społeczne. Praca na niej przynosi 
więcej pozytywnych skutków niż pielenie przydo-
mowego ogródka właśnie ze względu na utrzymy-
wanie kontaktu z innymi działkowcami. znajomości 
na działkach zawiązują się wokół wspólnej pasji 
ogrodniczej. Użytkownicy przekazują sobie infor-
macje o skutecznych metodach uprawy, rozszczepia-
nia, próbują nowych metod zwalczania szkodników. 
Praktykę uprawiania ogrodu, podobnie jak na przy-
kład praktykę rzemiosła, przekazuje się w działaniu, 
tzn. demonstrując, co i jak powinno być wykonane. 

Osób młodych, do 35. roku życia, jest wśród użyt-
kowników działek ponad 12%. Część z nich ulega 
modzie na sadzenie wyłącznie trawy i iglaków, ale 
niektórzy próbują uprawiać prawdziwy ogródek 
z warzywami i owocami. 

Bezcenna działka
To, że wśród działkowców dominują osoby starsze, 
ma znaczenie dla bioróżnorodności, a więc zacho-
wania dużej liczby różnych odmian roślin, najlepiej 
przystosowanych do lokalnych warunków. Dojrza-
łych działkowców cechuje zapobiegliwość, dlatego 
zbierają nasiona. Nierzadko okazuje się, że ich zasoby 
są niepowtarzalne, bo nasion tradycyjnych roślin nie 
da się już kupić. Po fali wycinania starych wiejskich 
sadów, która przeszła przez Polskę w ostatnich de-
kadach, działki są również rezerwuarem dawnych 
odmian drzew owocowych, np. jabłoni i grusz. 

zamiłowanie do uprawiania ziemi wykracza poza 
zwykłą radość z pracy fizycznej i dorodnych plonów. 
działki mają dla swoich użytkowników wartość au-
toteliczną, której nie da się sprowadzić do prostego 
połączenia pracy i  odpoczynku wśród zieleni. Ta-
kie gospodarowanie jest sposobem na życie, a praca 
w ogrodzie dla setek tysięcy Polaków stanowi głów-
ny punkt dnia od wczesnej wiosny do późnej jesie-
ni. Marek Kosmala, badacz działek, szacuje liczbę 

„codziennych” działkowców na 500 tys. osób, które 
spędzają na działce kilka godzin dziennie!

Nie da się działki niczym zastąpić, chociaż niektó-
rzy sądzą, że podobne funkcje spełniają parki i inne 
publiczne tereny zielone. Park jest miejscem, gdzie 
można przyjść na spacer, ale nie zapewni zajęć na 
cały dzień: Wie pani… No ja nie będę kłamać, że to jest 
jakaś oaza ciszy i spokoju, idylla jakaś […] Samochody 
faktycznie słychać. […] W górach inaczej wypoczywam. 
Ale tu, w mieście, nie ma innego, równie cudownego 
miejsca. Park to jest park, jest tam pięknie, można po-
siedzieć […]. Ale tam można na chwilę usiąść i tyle.

Może jednak zamiana parków w  obszary bar-
dziej przyjazne różnym kategoriom mieszkańców 
sprawi, że działkowicze częściej będą spędzać czas 
w parku – miejscu publicznym, oraz przychylniej 
spojrzą na pomysł otwarcia ogrodów działkowych? 
Wydzielone obszary ogrodów mogłyby przecież, 
jak często ma to miejsce w Europie, odgrywać rolę 
terenów zielonych dostępnych wszystkim. Alejki 
wewnątrz ogrodu byłyby miejscem publicznym, 
a prywatną część stanowiłaby dopiero pojedyncza 
działka. W Polsce tylko w szczególnych wypadkach 
wolno osobie niebędącej działkowiczem wejść na 
teren ogrodu, chociaż czasami działkowcy wiesza-
ją na ogrodzeniach kosze z owocami i warzywami 
dla przygodnych spacerowiczów – trochę by zyskać 
ich przychylność, a trochę by zapobiec kradzieżom. 
zwykle jednak osobie postronnej nie wolno nawet 
przejść przez teren ogrodu działkowego, dlatego 
okoliczni „bezdziałkowi” mieszkańcy nadkładają 
drogi. Trudno się w tej sytuacji spodziewać, by stali 
się oni zwolennikami działek – z ich perspektywy 
postrzeganymi często jako przywilej podarowa-
ny nielicznym. z drugiej strony, im mniej zieleni 
miejskiej, zwłaszcza takiej, którą mogą wspólnie 
kształtować mieszkańcy, tym większe prawdopo-
dobieństwo, że wśród samych działkowców będzie 
się pogłębiał syndrom oblężonej twierdzy, a każda 
osoba z zewnątrz jawiła jako intruz. Ci szczęśliwcy, 
którzy posiadają „własne” działki, strzegą ich bo-
wiem tym bardziej zazdrośnie, im mniej możliwości 
mają pozostali miastowi, by korzystać z odpoczynku 
na świeżym powietrzu.

Pomysłowi otwarcia ogrodów sprzeciwia się wiele 
osób – nie tylko działkowców. Takiego rozwiązania 
nie przewiduje także nowa ustawa. działkowcy wyja-
śniają swój opór kradzieżami i dewastacjami mienia. 
Już dzisiaj problem ten dotyka właściwie wszystkich 
działkowców, mimo że ogrody są zamknięte. Co 
znika z działek? Warzywa i owoce w porze zbiorów, 
kwiaty w okresie świąt albo popularnych imienin, 
czasem narzędzia, ale te kradzione są rzadziej, po-
nieważ kosztują stosunkowo niewiele. za to coraz 
częściej złodzieje, korzystając z nieuwagi działkow-
ca pracującego w ogrodzie, kradną zegarki, portfele 
i  telefony komórkowe pozostawione w  altankach. 
Jednak znacznie bardziej niż kradzieży działkowcy 
obawiają się dewastowania działek, któremu trudno 
przypisać jakikolwiek sens. Patrole działkowiczów są 
w stanie kontrolować tylko wybrane fragmenty ogro-
du, a profesjonalne systemy monitoringu są drogie. 
W ciągu dnia na pewno odstraszająco działa obec-
ność sąsiada, a i samą działkę można dość nietypowo 
zabezpieczyć – dosłownie obrzydzić ją potencjalnym 
złodziejom. 
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Kultura odzysku
Charakterystyczne dla działkowców jest urządza-
nie działek niewielkim kosztem. do dzisiaj, chociaż 
w dużo mniejszym stopniu niż 20–30 lat temu, na 
działkach wykorzystuje się niemal wszystko, co 
wpadnie ogrodnikom w ręce: rzeczy zużyte, odpady, 
półprodukty itp. Drugie życie działkowe wiodą rze-
czy stare i zniszczone. Postronnych obserwatorów 
może to razić, bo kłóci się z koncepcją działki jako 
miejsca estetycznego, dobrego do odpoczynku. Taki 
oszczędny styl wyposażenia działki wynika czasem 
z niedostatku materialnego, czasem z chęci wyko-
rzystania wszystkich dóbr do końca. Jednocześnie 
jest to mimowolna realizacja zasad ograniczonej 
konsumpcji, która poleca odnajdowanie nowych za-
stosowań dla przedmiotów wysłużonych. 

Poza tym działka, na której widać przedmioty ma-
jące czasy świetności dawno za sobą, zniechęca do 

kradzieży. Ogródek idealny przyciąga złodziei, któ-
rzy spodziewają się znaleźć w altance pieniądze czy 
wartościowe rzeczy, więc działkowcy z rozmysłem 

„postarzają” swoje działki. Na skłonność działkow-
ców do inwestowania wpływają także zakusy gmin 
czy inwestorów, żeby ogrody zlikwidować lub prze-
nieść. Często są to plany nierealizowane, ale wśród 
działkowców w większych miastach krążą pogłoski 
o tym, dlaczego jakiś ogród zostanie przeniesiony, 
i co powstanie na jego miejscu. 

Dbałość o estetykę działek nie zawsze jest korzyst-
na z punktu widzenia dobra publicznego. Nadmierne 
uporządkowanie szkodzi zwierzętom i  glebie. za-
grabione liście wyglądają schludnie, ale miejsce do 
żerowania tracą jeże, a rozłożone liście nie użyźnią 
ziemi. stosunkowo łatwe w utrzymaniu tuje, świerki 
i  inne modne iglaki mogą być trujące dla pozosta-
łych roślin. Oczko wodne, które nie jest prawidłowo 
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utrzymywane, sprzyja lęgnięciu się komarów. z po-
wodu stosowania herbicydów i insektycydów coraz 
rzadziej uświadczyć można na działce pożytecznych 
gości, takich jak ropuchy czy żaby, a inne, większe 
zwierzęta, kiedyś masowo odwiedzające czy za-
mieszkujące ogródki, pojawiają się sporadycznie. 
Działkowcy nadal dokarmiają jednak dzikich loka-
torów, zwłaszcza zimą. Niejednokrotnie pomagają 
im sadząc konkretne gatunki roślin, np. specjalne 
odmiany krzewów, w których łatwo ukryją się małe 
ptaki. Ze względu na obecność dzikich zwierząt, na-
wet jeśli ich liczba jest dziś dużo mniejsza niż przed 
laty, ogródki działkowe wymykają się wizji miasta 

„od linijki”. dlatego warto spojrzeć z wyrozumiało-
ścią na ich charakterystyczną estetykę i nie wymagać 
równania do katalogowych standardów.

Po co miastu działka?
Działki, wraz z parkami, cmentarzami czy podwór-
kowymi zieleńcami, współtworzą miejską zieleń. Ta 
zaś napowietrza miasto, obniża jego temperaturę 
latem oraz umożliwia spływanie wód opadowych 
w bezpieczny i tani sposób. Jest bardzo ważna dla 
mikroklimatu miasta. Z  takich funkcji obszarów 
zielonych  – także działek  – korzystają wszyscy 
mieszkańcy. W  polskich miastach mamy niestety 
do czynienia z epidemią „unowocześniania”, które 
często sprowadza się do zalewania betonem miejsc 
ładnych, funkcjonalnych i  przyjaznych ludziom, 
i wydzielania na zieleń skromnego terenu w imię 
tworzenia miasta-salonu. Tymczasem im więcej ist-
nieje szczelin i wyłomów w zabetonowanej struktu-
rze, tym lepiej. Kraje europy zachodniej odchodzą 
od polityki pokrywania betonem każdego skrawka 
przestrzeni, a mieszkańcy nawet jej największych 
metropolii z dumą spędzają czas w przydomowych 
ogródkach, zbierając jajka od własnych kur. Taki 
widok nie jest niczym wyjątkowym na przykład 
w Londynie, którego części odróżnia od angielskiej 
wsi tylko gęsta sieć metra.

Myśląc o przyszłości miejskich działek warto za-
stanowić się, jak jeszcze mieszkańcy mogliby z nich 
korzystać. Produkcja żywności wydaje się najbar-
dziej oczywistym pomysłem. Regiony, w  których 
trudno o  świeże warzywa i  owoce, bo nie ma ich 
w sklepach, nazywa się food deserts – pustyniami 
żywnościowymi. W takich miejscach, np. na tere-
nach poprzemysłowych, zaczyna rozwijać się miej-
ska produkcja żywności. Jednak czy, zważywszy na 
zanieczyszczenia, produkowana w mieście żywność 
jest bezpieczna? Na przykład gleba w silnie zanie-
czyszczonej łodzi spełnia normy dotyczące skażenia 
metalami ciężkimi. Ponadto rośliny różnią się od-
pornością na zanieczyszczenia. Na miejskiej glebie 
nie używa się pestycydów ani nawozów sztucznych, 

stosowanych powszechnie przy masowej produk-
cji warzyw i owoców. Kłopotem jednak nie są ani 
działki, ani ich usytuowanie. Polska jest drugim 
w europie krajem, tuż po bułgarii, jeśli chodzi o za-
nieczyszczenie powietrza. I to, a nie umiejscowienie 
działek czy uprawianie warzyw w miejskich parkach, 
jest problem, z którym powinny zmierzyć się władze. 
skoro czystość powietrza i gleby jest tak zła, że nie da 
się na jakimś terenie uprawiać roślin jadalnych, może 
w ogóle nie powinni mieszkać tam ludzie? 

W czasach PRL-u to działki (a nawet duże tereny 
zielone między blokami) rekompensowały ciasne, 
głośne, zbudowane byle jak mieszkania. zdobyw-
szy upragniony dom za miastem, ludzie nierzadko 
ograniczają interakcje społeczne do grona rodziny 
i najbliższych sąsiadów, i skupiają się głównie na od-
poczynku w przydomowym ogrodzie. Czy ogródki 
działkowe spełniają dziś podobnie izolującą funkcję 
dla tych, których nie stać na wyprowadzkę za mia-
sto? być może coś jest na rzeczy: Jest to odskocznia 
od codzienności, taka izolacja od własnej rodziny. Tu 
człowiek o całym bożym świecie zapomina. Skupia się 
tylko na tym, co ma zrobić. Jestem tu do około 17.30, 
a potem, jak wracam do domu, mogę udać zmęczonego. 
Potem dostaję w zamian obiad, po czym przeglądam 
prasę. Potem także zastanawiam się wieczorami, co 
jeszcze można tam zrobić, żeby ten ogród usprawnić 
jakoś. I tak to życie ucieka. Ale człowiek ma przynaj-
mniej wewnętrzny spokój, że coś zrobił.

Niektórzy działkowcy odsuwają się więc od zgieł-
ku i codziennych problemów, ale i od rodziny, która 
nie podziela ogrodniczego zacięcia, od innych obo-
wiązków, a czasem nawet od siebie nawzajem. Mają 
świadomość, że pracując na działce, nie robią cze-
goś innego. Często spotykane iglaki, sadzone gęsto 
wzdłuż ogrodzenia, mają zapewnić działkowcom 
prywatność, lecz są też komunikatem: działka nale-
ży tylko do mnie, nie podzielę się nawet jej widokiem. 
Na drugim biegunie są działkowcy towarzyscy – ci 
przeważają wśród ogrodników starszych wiekiem. 

Przyszłość działek
Wielu działkowców chciałoby zabezpieczenia w po-
staci prawa własności. Grunty, na których znajdują 
się działki, należą do skarbu Państwa albo do jedno-
stek samorządu terytorialnego, które oddają ziemię 
PZd w wieczyste użytkowanie. Czy prawo własności 
nie kłóci się z wizją działek jako dobra wspólnego 
w miastach? Trudno wyobrazić sobie funkcjonowa-
nie działek, gdyby poszczególni działkowcy zdecy-
dowali się swoje ogródki sprzedać. Dlatego potrzebne 
jest nie prawo własności, lecz ochronny parasol pań-
stwa i polityka miejska korzystna zarówno dla dział-
kowców, jak i dla pozostałych mieszkańców, którzy 
również czerpią z korzyści z istnienia takich terenów. 
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W takiej polityce powinno mieścić się dbanie o to, 
co na działkach rośnie. Kiedyś na polskich działkach 
zabronione były zarówno monokultury, jak i rośliny 
ozdobne. dzisiaj wpadliśmy w drugą skrajność. dział-
ka ma być czysta i zadbana, ale nikt nie stawia wy-
magań dotyczących roślin i gospodarowania ziemią. 
Narzucane z góry regulacje mogłyby budzić sprzeciw, 
ale warto popierać sadzenie roślin charakterystycz-
nych dla regionu, odpornych na choroby i szkodniki, 
najlepiej dostosowanych do lokalnych możliwości. 
Konkursy na najpiękniejszą działkę są oczywiście 
ważne i decydują o „działkowym prestiżu”, ale dla-
czego nie poszerzyć ich o wymiar ekologiczny? Pro-
mujmy działki przyjazne wszystkim – działkowcom, 
pozostałym mieszkańcom miasta, roślinom i  dzi-
kim zwierzętom. Ostatecznie bowiem należą do nas 
wszystkich. 

Wszystkie przytoczone cytaty z wypowiedzi działkowców po-
chodzą z: Małgorzata szczurek, Magdalena zych (red.), Dzieło-

-działka, Kraków 2012.
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Podobnie jak dawny proletariat, również współcześni 
pracownicy, w tym zatrudnieni na umowach śmie-
ciowych (prekariat), powoli stają się samoświadomą 
wspólnotą wartości i interesu, zdolną wytwarzać po-
stulaty, hasła i symbole zrozumiałe dla wszystkich 
członków. Ponad granicami narodów i podziałami 
kulturowymi narodziła się nowa kultura: memów, 
tweetów, smart-mobów. Powstał łatwy do odtworze-
nia i rozpowszechnienia model wyrażania niezado-
wolenia i postulowania przemian.

Trudno byłoby sobie wyobrazić Reformację bez 
wynalezienia druku czy Rewolucję francuską bez 
oświeceniowej „Republiki Uczonych”. Podobnie 
trudne do wyjaśnienia byłyby opisane poniżej przy-
kłady wielkich zrywów społeczno-politycznych, 
gdyby pozbawić je wątku cyfrowej mobilizacji, uzy-
skanej dzięki kluczowemu medium, jakim dla poko-
lenia y stał się Internet.

Irańskie przebudzenie
z czym kojarzy się przeciętnie wykształconemu czło-
wiekowi Iran? zapewne z (kontr)rewolucją islamską 
1979 r. Można mieć nadzieję, że także z bogactwem 
perskiej kultury – słynnym winem, poezją i wyna-
lezionymi tam przecież szachami. być może jednak 
współczesna Persja – Iran – kojarzyć się nam będzie 
z czymś zgoła innym: z kulturą internetową i „rewo-
lucją twitterową”. 

Iran był jednym z pierwszych krajów w regionie, 
w którym można było korzystać z sieci. Początkowo 
zjawisko miało bardzo ograniczony zakres, obejmując 
niemal wyłącznie pracowników akademickich. Nie 

trzeba było jednak długo czekać, aby młodzi Irańczycy 
spostrzegli, że globalna sieć może być nieocenionym 
źródłem informacji i narzędziem ich rozpowszechnia-
nia z dala od oczu cenzorów. do czasu, kiedy władze 
w Teheranie zauważyły, jaki groźny potencjał tkwi 
w cyberprzestrzeni, było już za późno – internauci 
zdążyli się przywiązać do idei wolnego słowa i plu-
ralizmu w sieci. Na tym polegała jedna z głównych 
różnic między reżimem irańskim a irackim. 

Początkowo cała atrakcja polegała na możliwości 
zapoznania się z tym, co głoszą zagraniczne ośrodki 
opiniotwórcze, nad którymi miejscowy reżim nie pa-
nował. z czasem ważniejsze stały się jednak treści 
tworzone przez samych Irańczyków, dokumentujące 
ich doświadczenia życia w despotycznie rządzonym 
państwie. dodatkową zaletą internetowych środków 
komunikacji było (niestety fałszywe, jak okazało się 
później) poczucie anonimowości, zachęcające do 
szczerych wynurzeń na temat sytuacji w kraju. sza-
cuje się, że w 2004 r. liczba blogów redagowanych 
w języku perskim wynosiła kilkadziesiąt tysięcy. Nie 
wszystkie traktowały wprost o polityce i prawach 
człowieka, ale w tamtych warunkach nawet strona 
poświęcona brytyjskiej muzyce, amerykańskim fil-
mom czy francuskiej literaturze posiada polityczny 
wymiar. W państwie, które jest mniej niż totalitarne, 
ale więcej niż autorytarne, wszystko staje się polityką.

Prawdziwą próbą sił między reżimowymi mediami 
a wolną blogosferą była walka o uczczenie przyzna-
nia Pokojowej Nagrody Nobla szirin ebadi, bojow-
niczce o prawa człowieka (szczególnie prawa kobiet), 
represjonowanej przez teokratów. Oficjalne telewizja, 

Cyfrowy tłum 
wychodzi na ulicę

Marcin Giełzak, Bartosz Filip Malinowski

„Rewolucji nie zobaczymy w telewizji” – powiedział Gore Vidal. zapewne 
miał rację, choć dziś możemy z dużą dozą pewności dodać: „bo zobaczy-
my ją na youTubie”. Cyfrowy tłum wyrasta na wielki zbiorowy podmiot 
krajowej i międzynarodowej polityki. 
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radio i prasa przemilczały wyróżnienie Iranki. Próż-
nię informacyjną błyskawicznie wypełniły entu-
zjastyczne doniesienia pisane przez opozycyjnie 
nastawionych dziennikarzy obywatelskich. Poczyt-
ność tych relacji była na tyle znacząca, że w różnych 
częściach kraju zaczęły się odbywać manifestacje 
poparcia dla ebadi  – i  dla wolnego słowa w  sieci. 

zaskoczone i zaniepokojone rozmiarami zjawiska 
władze postanowiły dawniejszą opieszałość zastąpić 
zwielokrotnioną bezwzględnością. Wprowadzono 
ścisły nadzór nad wszelkimi treściami publikowany-
mi w Internecie. drastycznie ograniczono dostęp do 
zagranicznych stron, na krajowych internautów na-
rzucono zaś obowiązek rejestrowania blogów i por-
tali. Nad prawomyślnością publikowanych tam treści 
czuwa Ministerstwo Kultury i  Przewodnictwa Is-
lamskiego. U szczytu kampanii skierowanej przeciw 

„cyfrowym dysydentom” rząd zaczął opracowywać 
nawet projekt „drugiego Internetu”, stworzonego 
rękami reżimowych inżynierów. Równolegle zado-
walano się mniej wymyślnymi metodami represji 
wolności słowa – jeszcze w 2001 r. rozpoczęła się fala 
aresztowań blogerów, wielu z nich było torturowa-
nych i zamykanych w więzieniach. Najpopularniejsi 
z nich, często rekrutujący się spośród zawodowych 
dziennikarzy, mogli zapłacić kaucję i uciec na zachód. 

Myliłby się jednak ten, kto spisałby rodzącą się 
cyfrową opozycję na straty. Ich przykład inspiru-
je  – i  instruuje  – następców. Tych odnaleźć mogli-
śmy niemało wśród uczestników rewolty z czerwca 
2009 r. Tysiące Irańczyków wyszły wtedy na ulice, 
protestując przeciw sfałszowanym wyborom, które 

przyniosły reelekcję Mahmuda Ahmadineżada. bunt 
rozpoczął się jednak nie na Placu Azadi, lecz w me-
diach społecznościowych. W szczytowym momencie 
uczestnicy zdarzeń zamieszczali niemal 4 tys. wpi-
sów na minutę. Wiele z nich zawierało odnośniki do 
zdjęć i filmów. Cały świat oglądał nakręconą ama-
torsko śmierć 26-letniej studentki filozofii, zastrze-
lonej 20 czerwca na środku ulicy. Jej twarz pokazały 
wszystkie największe media na świecie, od Kalifornii 
po Kioto. Moment, w którym kręci się komórką ludz-
kie tragedie, to moment, w którym medium i przekaz 
zlewają się w  jedno. Ludzie, którzy tak jak my ko-
rzystają z youTube’a, którzy mają konta w mediach 
społecznościowych – z nazwiskami, datami urodzin, 
ulubionymi filmami – nie wydają się już tak odlegli. 
Widać to dobrze po skali wsparcia wyrażającego się 
w tweetach czy na fanpage’ach facebooka, ale także 
po bardziej wymiernej pomocy, jakiej udzieliła Irań-
czykom grupa hackerska Anonymous, udostępniając 
im wskazówki i narzędzia informatyczne pomagające 
obchodzić cenzurę i unikać dekonspiracji. 

Wśród francuskich konserwatystów sprzed stu 
lat modny był podział na pays légal i pays réel. Ten 
pierwszy to polityczne i kulturowe oblicze kraju kre-
owane przez rządzących poprzez ustawodawstwo 
i przymus administracyjny. Ten drugi to obraz rze-
czywisty, spontaniczny, oddolny, nie będący pro-
duktem żadnej społecznej inżynierii czy propagandy. 
W tym kontekście Iran „legalny” to kraj urzędowej 
jednomyślności, religijnej ascezy i  powszechne-
go posłuszeństwa względem rządzącego kleru. 
Iran „realny” tymczasem to kraj, którego władze 
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wychowały sobie całe pokolenie nienawidzących ich 
młodych ludzi, mających więcej wiary w demokrację 
niż w teokrację i przeglądających Internet częściej 
niż Koran. Prawdziwi Irańczycy, wbrew religijnym 
i prawnym zakazom, palą papierosy, oglądają „wy-
wrotowe” zachodnie filmy, redagują i czytają blogi. 
Trzeba pamiętać, że aż 60% mieszkańców tego kraju 
ma mniej niż 30 lat. Wielu z nich ma krewnych w in-
nych krajach i dobre pojęcie o tym, jak wygląda życie 
w wolnym państwie. Wszyscy oni doskonale rozu-
mieją się ze swoimi rówieśnikami na zachodzie. Jeśli 
zatem chcemy dowiedzieć się czegoś o tym kraju, nie 
mamy lepszego pasa transmisyjnego niż ich konta na 
youTubie, facebooku czy Instagramie, niż tworzone 
i komentowane przez nich treści, funkcjonujące nie 
tyle poza oficjalnym obiegiem, ile przeciw niemu. do 
rangi symbolu urasta w tym kontekście tytuł książki 
poświęconej irańskiej blogosferze, autorstwa Nasrin 
Alavi – „To my jesteśmy Iranem”. 

Bitwa o Twittera
Masowy zryw „arabskiej wiosny” zdołał zapalić także 
przeciwległy niearabski kraniec „świata muzułmań-
skiego” – Turcję. hasła, które podnosili protestujący, 
były jakby echem tych wykrzykiwanych na placach 
od Rabatu po Teheran. Wyjątkowość sytuacji w tym 
kraju polegała jednak na tym, że on jeden przeszedł 
już przez postępową rewolucję, kiedy to Mustafa Ke-
mal obalił sułtanat i proklamował świecką, demokra-
tyczną republikę. Ludzie, którzy zbierali się na placu 
Taksim, występowali więc jako obrońcy pewnego 

ładu i status quo. Mieli gotowy język, którym mogli 
krytykować władze tęskniące za osmańskimi czasa-
mi, mieli symbole, wokół których mogli się jednoczyć. 

Młodzi Turcy odkryli na nowo młodoturecki repu-
blikanizm, wyrażający się w wierze w suwerenność 
ludu, laickość i europeizację. Umieli jednocześnie 
oczyścić go z  osadu szowinizmu i  nacjonalizmu, 
które splamiły karty najnowszej historii Turcji 
opowieściami o pogromach, przesiedleniach i wy-
pędzeniach mniejszości etnicznych. Żądano wię-
cej demokracji, bardziej prospołecznej polityki, 
przestrzegania zasady rozdziału władz świeckich 
i religijnych, tak kluczowej dla samoświadomości 
obywatelskiej dzisiejszych Turków. Wyraziście za-
rysowały się także postulaty przywrócenia pełnej 
wolności wypowiedzi w Internecie. 

bezpośrednią przyczyną zrywu była brutalna pa-
cyfikacja obywatelskiego protestu przeciw prywa-
tyzacji jednego z ostatnich zielonych punktów na 
mapie stambułu – parku Gezi. Nieproporcjonalna, 
brutalna reakcja władz poskutkowała zmianą tematu 
i tonu narodowej debaty. Wówczas nie chodziło już 
tylko o prymat dobra publicznego nad prywatnym, 
ale przede wszystkim o prawa obywatelskie. Na to 
wszystko nałożyły się oskarżenia korupcyjne, spro-
wadzające się do stwierdzenia, że dzieje prywatyzacji 
parku Gezi są szemrane, podobnie jak kilkudziesię-
ciu innych tego rodzaju inwestycji w ostatnich la-
tach. Rząd Recepa erdoğana, jakby celowo dążąc do 
konfrontacji, mnożył prowokacje: zakazał tradycyj-
nego przemarszu patriotycznego w dzień Republiki 
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(29 X), nakazał zdjąć flagę narodową z budynku parla-
mentu, wreszcie – w geście przypominającym nakaz 
Philippe’a Pétaina – usunął słowo „republika” z ofi-
cjalnej nazwy państwa. Uchwalane błyskawicznie 
ustawodawstwo obyczajowe uderzało szczególnie 
mocno w młodzież z zachodniej części kraju i jej libe-
ralny styl życia. horrendalny wzrost akcyzy równo-
znaczny był z pełzającą prohibicją („kto pije alkohol, 
jest alkoholikiem” – by przytoczyć złotą myśl szefa 
tureckiego rządu), zakazano nawet „publicznego 
okazywania czułości”.

Przełom maja i czerwca upłynął pod znakiem de-
monstracji – zrazu pod hasłem solidarności z areszto-
wanymi i pałowanymi w parku Gezi, później w imię 
demokratyzacji stosunków politycznych i gospodar-
czych oraz liberalizacji prawa obyczajowego. Protesty 
i walki z policją odbywały się w centralnym punkcie 
stolicy – na placu Taksim. Prawdziwym punktem 
zbornym demokratycznej opozycji szybko stał się 
jednak Twitter. 

To właśnie za jego pośrednictwem ludzie byli in-
formowani, gdzie gromadzą się protestujący, a gdzie 
policja. Łatwo można było tam znaleźć przyspie-
szone kursy: jak zdobyć płyn pomagający łagodzić 
efekty gazu łzawiącego lub gdzie znaleźć bezpieczne 
kryjówki przed policją. Szybko stał się on również 
rozsadnikiem obrazków propagujących hasła antyre-
żimowe. O kosmopolitycznym i głęboko osadzonym 
w  kulturze internetowej charakterze tych wystą-
pień świadczy wszechobecność różnego rodzaju 
memów. I tak – na demonstracjach często przewijał 

się, parodiujący brytyjskie plakaty propagandowe 
z okresu ii wojny światowej, mem „Keep calm…”. Ta-
blice facebookowe i mury na ulicach pokrywały hasła 
takie jak „erdoğan – Winter is Coming”, nawiązujący 
do serialu „Gra o Tron”. Protestujący często nosili 
na twarzach maski Guya fawkesa, spopularyzowane 
przez film „V jak Vendetta”, a następnie Ruch Occupy. 
Podobnie jak w przypadku wydarzeń irańskich, me-
dia społecznościowe stały się najszybszym i często 
najpewniejszym źródłem informacji. 

Rząd w  Ankarze miał i  ma nadal pełną świado-
mość tego, jakim zagrożeniem dla jego władzy jest 
przełamanie monopolu informacyjnego przez zarad-
nych internautów, którym asystują zagraniczni hak-
tywiści. Recep erdoğan w wywiadzie udzielonym 
Al-dżazirze wymienił Twitter jako źródło niepoko-
jów i narzędzie rozpowszechniania „najpodlejszych 
kłamstw”. Intuicyjnie każdy mógł przypuszczać, że 
te ostre słowa mogą stanowić preludium do zamachu 
na niezależność tego medium. Odpowiedź władzy 
była boleśnie typowa dla mentalności szefa tureckie-
go rządu: administracja zablokowała Twitter, a nie-
długo później także serwis YouTube. 

Tureckie społeczeństwo obeszło blokadę tego sa-
mego dnia. Najpierw zareagował sam Twitter, przypo-
minając o możliwości wysyłania tweetów przez sms-y 
(marka ma zawarte specjalne umowy z kilkoma tam-
tejszymi operatorami telefonii komórkowych) – po-
przedzenie wiadomości specjalnym kodem pozwala 
na skojarzenie numeru telefonu z kontem w medium 
społecznościowym i  wysłanie tweeta. Kolejnym 
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krokiem była masowa implementacja programu Tor – 
najpopularniejszego narzędzia do maskowania ip 
i lokalizacji komputera. Liczba użytkowników Tora 
wzrosła w Turcji z 25 tys. do 60 tys. w ciągu kilku-
dziesięciu godzin. Do użycia na szeroką skalę weszło 
także hakowanie ustawień nazw domen (Dns), umoż-
liwiające podanie fałszywej lokalizacji urządzenia 
podłączonego do Sieci. Prosta operacja polegająca na 
wprowadzeniu kodów 8.8.8.8 lub 8.8.4.4 wystarczy-
ła, by służby rządowe zupełnie utraciły panowanie 
nad tym, co dzieje się w mediach społecznościowych. 
Bezpieczne kody Dns można do dziś odnaleźć wyma-
lowane na wielu stambulskich murach. 

Wszystkie powyższe techniki przezwyciężania 
cenzury zaczęto rozpowszechniać metodami party-
zanckimi. Oto kilka z nich: 

 ˭ zabawa wspomnianym już memem „Keep calm…”, 
uzupełniona o logo Twittera wraz z adresem dns 
pozwalającym na obejście blokady, niczym wirus 
udostępniana była w sieci każdym możliwym spo-
sobem (m.in. przez nadal otwarte kanały społecz-
nościowe). 

 ˭ Tworzono także inne memy, np. obrazy stylizowane 
na wyborczy poster baracka Obamy, zawierający slo-
gan „yes, we can”, tutaj przerobiony na „yes, we ban”. 

 ˭ Aby podkreślić swój udział w przełamywaniu blo-
kady i oporze wobec władzy, Turcy umieszczali 
po swoim nazwisku (na Twitterze, facebooku, 
youTube) litery ct, skrót od Türkiye Cumhuriyeti – 
Republika Turecka. W ten sposób protestowali tak-
że przeciw próbom rugowania republikańskiego, 
młodotureckiego dziedzictwa swojego kraju. 

 ˭ Turecko- i anglojęzyczne strony internetowe szyb-
ko wypełniły się instruktażami w rodzaju „Jak mo-
żesz pomóc Turkom ominąć cenzurę” (np. na „The 
daily dot”). 

 ˭ Oprócz wszechobecnego graffiti, na jednym z blo-
ków zauważono ogromne prześcieradło z charak-
terystycznym adresem dNs. 

 ˭ błyskawicznie spopularyzowany został hashtag 
#TwitterisblockedinTurkey. 

Jaki był bilans tych przedsięwzięć? Cyfrowy tłum 
w Turcji pobił rekord wysłanych tweetów, „ćwierka-
jąc” przeszło 2,5 miliona razy, co oznaczało wzrost 
o kilkaset procent w ciągu kilkunastu godzin od na-
łożenia blokady! Charakterystyczny hashtag #Twit-
terisblockedinTurkey przepłynął przez cały świat, 
zwracając wszystkie oczy w stronę Turcji i decyzji 
premiera erdoğana. Dwutygodniowe zmagania za-
kończyły się kapitulacją władz. 4 kwietnia zniesio-
no zakaz korzystania z Twittera. Dłużej trwał bój 
o YouTube, który okresowo przywracano i znowu 
blokowano. Definitywnie dostęp do tego serwisu 
Turcy odzyskali 9 kwietnia 2014 r. Zajścia te pokazują 

dobitnie, że w warunkach kryzysu cyfrowy tłum bar-
dzo łatwo zachęcić do wyjścia z sieci na ulice, a za 
każdym nickiem czy adresem ip kryje się człowiek. 

Demokracja internetowa
błędem byłoby zakładać, że Internet i  media spo-
łecznościowe mają coś do zaoferowania jedynie jako 
ersatz tradycyjnych mediów w autorytarnie zarzą-
dzanych państwach. Każde społeczeństwo, nawet 
takie, w którym zdążyły się już zakorzenić demo-
kratyczne i pluralistyczne urządzenia, cierpi czasem 
na deficyt kontroli społecznej. W Korei Południowej 
tego rodzaju deficyt był więcej niż zauważalny. 

W  tym kraju pojęcie postępu zamknięto w  bez-
piecznych, techniczno-ekonomicznych ramach, 
sprowadzając je wyłącznie do kolektywnej pracy na 
rzecz wzrostu Pkb. Przyrost jakości życia, swobód 
obywatelskich i sprawiedliwości społecznej rządząca 
elita zbywała epitetami: „ideologia”, „demagogia”, 

„roszczeniowość”. Ponadto nazbyt długo obawiano 
się, czy swobodne głoszenie tego rodzaju idei nie 
przysporzy popularności reżimowi z północy. dziś 
brzmi to groteskowo, biorąc pod uwagę, że praktyka 
władzy w tym państwie, powstałym w tym samym 
roku, kiedy Orwell napisał „Rok 1984”, wygląda, 
jakby potraktowano tam ostrzegawczą powieść 
brytyjskiego socjalisty jako podręcznik wzorcowej 
organizacji państwa i społeczeństwa. Przez dekady 
jednak argument ten wydawał się na tyle zasadny, że 
wszystko, co lewicowe, choćby i najjednoznaczniej 
antykomunistyczne, obłożono prewencyjną anatemą. 

Ceną, jaką Południe zapłaciło za prosperity, był 
więc –  początkowo twardy, później coraz łagodniej-
szy – autorytaryzm. z każdym pokoleniem malała 
moc argumentu o potrzebie rywalizowania z żebra-
czym sąsiadem władanym przez dynastię Kimów. 
Młodzież, wychowana przez telewizję i  Internet 
w nie mniejszym stopniu niż przez zapracowanych 
rodziców, z zazdrością patrzyła na hedonizm i indy-
widualizm zachodniej kultury. dostrzegała wresz-
cie, że Korea jest na tyle zamożna, by móc bardziej 
sprawiedliwie dzielić owoce wspólnej pracy, i na tyle 
wykształcona, by zrzucić paternalistyczną kuratelę 
biznesowo-wojskowego establishmentu. 

Od śmierci piastującego urząd prezydenta pięć ka-
dencji z rzędu generała Parka Chung-hee, sylwetka 
typowego kandydata na prezydenta Republiki wy-
glądała mniej więcej tak: mężczyzna, najczęściej 
urodzony jeszcze pod japońskim panowaniem, za-
chowawczy, wywodzący się co najmniej z klasy śred-
niej, absolwent elitarnych szkół, wysoki stopniem 
wojskowy lub przynajmniej pomazaniec armii, do-
brze żyjący z  miejscowym establishmentem (tzw. 
klubem dżentelmenów). Kto przestał spełniać dwa 
ostatnie warunki, musiał się liczyć z utratą władzy. 
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Powolna, choć wyraźna demokratyzacja życia 
politycznego, narastająca od przełomu lat 80. i 90., 
znalazła swoją kulminację w  wyniesieniu na naj-
wyższy urząd w państwie człowieka, który nie speł-
niał żadnego z wymienionych warunków i którego 
bojkotowały wszystkie media w  wyborach roku 
2003. Roh Moo-hyun pochodził z ubogiej rodziny, 
był praktycznie samoukiem, w latach 60. brał udział 
w studenckiej rewolcie, zasłynął obroną studentów 
w procesach politycznych. Wszystko to wyglądało 
bardzo obiecująco z perspektywy 20- i 30-latków 
pragnących przemian. Największym atutem Roh 
był jednak fakt, że nie zlekceważył, w przeciwień-
stwie do konkurentów, roli Internetu w  procesie 
wyborczym. Korea Południowa jest bardziej online 
niż jakikolwiek inny kraj na świecie. Przeciętny czas 
spędzany dziennie w sieci przez jednego mieszkań-
ca, odsetek mieszkańców grających w gry kompute-
rowe online, ilość Pkb wytwarzana w branży it – we 
wszystkich tych statystykach Koreańczycy zajmują 
pierwsze miejsce. Roh epatował znajomością języka 
Html, w którym tworzy się strony www. Wywia-
dy z portalami internetowymi traktował nie mniej 
poważnie niż z wysokonakładowymi dziennikami. 
zawsze był na bieżąco z tematami, które były istotne 
dla internautów, nawet gdy pomijały je media głów-
nego nurtu. 

sposób, w jaki potrafił się wsłuchiwać w rejestry, 
którymi konkurenci zwyczajnie nie umieli opero-
wać, zademonstrował dobitnie przy okazji afery, jaka 
wybuchła, gdy amerykański wojskowy traktor zabił 
w nieszczęśliwym wypadku dwie młode Koreanki. 
dla większości mediów było to zdarzenie tragiczne, 
ale politycznie nieistotne. Nie sposób nie wspomnieć, 
że podobne incydenty koreański establishment tu-
szował, obawiając się nadwyrężenia relacji z UsA. 
Roh, który śledził falę oburzenia, jaka wezbrała 
w sieci, wiedział, że to idealny moment, aby uderzyć. 
Jednym posunięciem przełamał zmowę milczenia 
i medialny bojkot własnej osoby. Wygłoszone przez 
niego wrogie wobec Amerykanów przemówienia zy-
skały potężny poklask. Wielu Koreańczyków uważa-
ło, że ich kraj był zbyt uległy wobec Waszyngtonu 
i wreszcie znaleźli polityka, który artykułował ten 
gniew. Wypowiedzi Roh, wiernie rozpowszechniane 
przez życzliwy mu portal OhmyNews, doprowadzi-
ły do największych antyamerykańskich wystąpień 
w historii Korei Południowej. 

slogan OhmyNews to: „Każdy obywatel jest re-
porterem”. Ilekroć ich kandydat tracił w sondażach, 
przeciwdziałali poprzez filmiki viralowe i masowe 
wysyłanie e-maili, w większości przez samych czy-
telników. blogerzy, użytkownicy facebooka, Twit-
tera i youTube’a nie pozostawali bowiem bierni. Roh 
wyrażał ich aspiracje. Chłopak z  biednej rodziny, 

który dzięki własnej pracy doszedł do miejsca, z któ-
rego może rzucić wyzwanie tradycyjnym elitom 
i przetrwać, był dla nich inspiracją. Mieli gotową nar-
rację. Wystarczyło kliknąć „wyślij” lub „udostępnij” – 
i Robin hood został królem. 

Roh umiał spłacać długi wdzięczności. Jako pre-
zydent-elekt pierwszego wywiadu udzielił właśnie 
OhmyNews. Koreańskie i  światowe gazety pisały 
o  nadchodzącej „sieciokracji” (webocracy). Redak-
cja serwisu nie ukrywała, że odbiera zwycięstwo 
Roh jako własne, a ponad wszystko jak zwycięstwo 
Internetu nad tradycyjnymi mediami i „obywateli 
sieci” nad „starymi elitami”. Nie było w tym prze-
sady – ostatecznie kto chciałby podpaść serwisowi, 
który cieszy się 20 milionami odsłon dziennie w kra-
ju zamieszkałym przez 40 mln ludzi? 

Prezydentura Roh Moo-hyuna nie była jednak tak 
wyjątkowa, a jego władza – tak trwała. Wyniszczany 
przez konflikty z opozycją, pozbawiony stabilnego 
zaplecza politycznego, został ostatecznie pogrążony 
przez aferę korupcyjną, która zdyskredytowała go 
nawet w oczach wiernych internautów. Okrzyknię-
ty „pierwszym internetowym prezydentem”, Roh 
popełnił samobójstwo 23 maja 2008 r. Tego same-
go dnia znaleziono list samobójczy adresowany do 
najbliższej rodziny. był to plik tekstowy na dysku 
twardym osobistego komputera byłego prezydenta. 

Cyfrowa nadzieja
Politycy w państwach demokratycznych nauczyli się 
korzystać z Internetu w celach informacyjnych i pro-
pagandowych. Tę samą lekcję w  przyspieszonym 
tempie musiały odrobić ludy krajów zniewolonych. 
Dzisiejsze rewolucje nie różnią się tak bardzo od 
tych, które znamy z przeszłości. Przeniosły się one 
tylko na nowe płaszczyzny, w których przekaz wę-
druje szybciej i swobodniej, a stosunek sił w kwestii 
wymiany informacji jest między państwem a społe-
czeństwem bardziej wyrównany. 

Powiada się, że im doskonalsze medium, tym błah-
szy przekaz. zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy 
tej tezy mogli tu znaleźć argumenty wspierające ich 
stanowisko. W swym najgorszym wydaniu kultura 
internetowa sprzyja przejściu od słowa do obrazka, 
od idei do memu, od demokracji do ochlokracji. 

sieć, ze swoją ogromną przestrzenią i  zaludnie-
niem, anonimowością i możliwościami, jakie stwa-
rza, przypomina miasto. Ma swoje muzea, biblioteki 
i galerie – ma także swoje ciemne uliczki i slumsy. Ma 
wreszcie swoją agorę, na której każdy może zabrać 
głos. Chcielibyśmy wierzyć, że tak jak wielu straciło 
zapał do internetowej polityki po lekturze komenta-
rzy na dowolnym polskim portalu, tak przynajmniej 
część czytających te słowa odzyskała go po zapozna-
niu się z historią „twitterowych rewolucji”. 
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W lipcu 2013 r. ambasador Kolumbii w UsA ustąpił 
ze stanowiska wskutek nagłośnienia jego zaanga-
żowania w  nie do końca legalną próbę wsparcia 
amerykańskiej korporacji Cargill w przejęciu – za 
pomocą podstawionych spółek – 52 000 ha ziemi. Na 
tym obszarze miała akurat odbywać się produkcja 
rolna, ale zagrabiona ziemia służy także do innych 
celów – wykorzystuje się ją pod budowę kopalń, dróg, 
budynków i zapór wodnych. Mówiąc wprost, gra-
bież gruntów oznacza wywłaszczenie wielu ludzi 
i rodzin. Pozbawia się ich nie tylko podstaw egzy-
stencji, ale także społecznego zakorzenienia i źródeł 
tożsamości.

Na obecną sytuację musimy spojrzeć z perspekty-
wy historii rozwoju kapitalizmu. Nie chodzi o dro-
biazgowe przedstawianie tu historii ostatnich trzech 
wieków – raczej o spojrzenie przekrojowe, mniej lub 
bardziej zbieżne z chronologią wydarzeń. Konkret-
ne przykłady wywłaszczania ludzi z ziemi pokażą, 
jak metody stosowane przez kapitał (albo rodzący 
się kapitał) zapewniają niekończący się napływ ludzi 
do miast. będzie to oczywiście jedynie mała próbka 
opisu procederu, który trwa na całym świecie.

Utowarowienie ziemi  – podstawowego surow-
ca, niezbędnego elementu życia na naszej planecie, 
fundamentu ludzkiej cywilizacji  – było punktem 

zwrotnym w  procesie kształtowania się kapitali-
zmu. Od wczesnej nowoczesności po dzień dzisiejszy 
utowarowienie natury, czyli kupowanie ziemi (lub 
pozyskiwanie jej innymi środkami), i sprzedawanie, 
spekulowanie nią oraz wykorzystywanie jej do pro-
dukcji żywności, pasz dla zwierząt, materiałów lub 
paliwa, dobieranie uprawianych gatunków stosow-
nie do klimatu i typu gleby, ale i opłacalności – leży 
u podstaw wywłaszczania ludzi.

Gdy mówimy o tym zagadnieniu, warto przytoczyć 
słowa z piosenki Woody’ego Guthriego o opryszku 
Pretty Boy Floydzie: Jedni obrabują cię z rewolwerem 
w ręce, inni – przy pomocy wiecznego pióra. Grabież 
ziemi przez ostatnie trzy wieki utorowała drogę 
akumulacji kapitału – niektórzy mówią tu wprost 
o akumulacji kapitału przez wywłaszczanie. Używa 
się do tego wielu różnorodnych środków: zarówno 
siłowych („rewolwer”), jak i „przekrętów” prawnych 
czy zwykłych oszustw („wieczne pióro”). Czasami 
jest to kombinacja tych metod. W innych przypad-
kach rolnicy i mieszkańcy wsi tracą ziemie wskutek 
działania kapitalistycznych mechanizmów ekono-
micznych – nie mogąc konkurować na morderczym 
wolnym rynku lub gdy nie stać ich na płacenie czyn-
szów, na które mogą sobie pozwolić więksi gracze, 
dysponujący pokaźniejszym kapitałem.

Grabież ziemi w XXi wieku – 
akumulacja poprzez 
wywłaszczenia

FreD MagDoff

Grabież ziemi – prowadzona przez ponadnarodowe korporacje albo pry-
watne firmy inwestycyjne, państwowe fundusze majątkowe z bliskiego 
Wschodu i państwa, takie jak Chiny czy Indie – była w ostatnich latach 
gorącym tematem dla światowych mediów. 
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Wywłaszczanie przez ogradzanie. 
Pierwotna akumulacja i brytyjska 
rewolucja rolna

Aby kapitalizm mógł się rozwinąć, w feudalnym spo-
łeczeństwie musiało dokonać się wiele zmian w my-
śleniu o społeczeństwie, pieniądzu i zobowiązaniach 
wobec innych. Pieniądze (kapitał) trzeba było teraz 
gromadzić, a nie tylko wydawać na cele konsumpcyj-
ne, jak w czasach feudalnych. Wreszcie – potrzebna 
była grupa zmuszona sprzedawać swoją pracę, żeby 
przeżyć. Rewolucja rolna w europie, a szczególnie 
w Wielkiej brytanii, była punktem wyjścia do tych 
zmian, podstawą akumulacji pierwotnej  – funda-
mentu rewolucji przemysłowej.

Około 1700 r. w angielskim rolnictwie zaczęło się 
coś zmieniać  – tempo produkcji wzrosło, a dzięki 
temu coraz rzadziej pojawiał się problem głodu. Oko-
ło 1750 r. Anglia miała już taką nadwyżkę w produkcji 
zboża, że mogła eksportować 13 proc. swoich plonów. 
Na początku XiX w. nadwyżka zboża była już stała 
i znacząca. szybki wzrost produkcji żywności oraz 
jej wydajności był rezultatem wielu czynników, ta-
kich jak zastosowanie koniczyny w płodozmianie czy 
eliminacja okresów, gdy ziemia leży odłogiem – prak-
tyki stosowane przez improvement movement [ang. 

ruch na rzecz poprawy – przyp. redakcji no]. Improve, 
słowo, którego obecnie używa się w sensie czynienia 
rzeczy lepszymi, pochodzi z anglo-francuskiego em-
prouwer, oznaczającego „zamianę w zysk”.

Większa wydajność rolna oraz zmiana w  podej-
ściu do ziemi – nowego źródła wielkiego i stabilnego 
zysku dla posiadaczy ziemskich – były impulsami, 
które rozpoczęły długotrwały proces rozwoju ka-
pitalizmu przemysłowego. ellen Meiksins Woods 
tak opisała wczesne relacje pomiędzy rolnictwem 
a  rozwojem kapitalizmu w  Wielkiej brytanii: We-
dług bogacących się właścicieli ziemskich i kapitali-
stycznych farmerów ziemia powinna być uwolniona 
od jakichkolwiek ograniczeń dla jej produktywności 
i zyskowności. Między XVI a XVIII wiekiem narastał 
nacisk na zniesienie zwyczajowych praw, które kolido-
wały z kapitalistyczną akumulacją. Mogło to oznaczać 
kilka rzeczy: podważanie wspólnej własności terenów 
i żądanie ich prywatyzacji; zniesienie niektórych praw 
do użytkowania prywatnej ziemi; kwestionowanie 
zwyczajowych praw własności, które umożliwiały 
wielu drobnym rolnikom rozporządzanie ziemią bez 
jednoznacznego tytułu prawnego. We wszystkich tych 
przypadkach tradycyjne koncepcje własności musia-
ły ustąpić nowym, kapitalistycznym – własności nie 
tylko „prywatnej”, lecz dosłownie wykluczającej inne 
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osoby i społeczności przez zniesienie lokalnych regu-
lacji i ograniczeń dotyczących używania ziemi oraz 
zwyczajowych praw jej uprawy itd.

Wraz z postępowaniem procesów grodzenia grun-
tów wywłaszczeni znajdowali zatrudnienie w ma-
łych fabrykach na terenach wiejskich, a  później 
w dużych miastach. Migrowali do kolonii w Ameryce 
Północnej, Australii i Afryce lub stawali się nędzarza-
mi. Migracja kolonialna była bardzo istotnym wen-
tylem bezpieczeństwa dla rodzącego się systemu: 
w drugiej połowie XiX w. wyemigrowały z europy 
dziesiątki milionów ludzi.

Wywłaszczanie siłą. 
Dziewiętnastowieczna bawełna
Pierwsze fabryki rewolucji przemysłowej zostały 
zbudowane na potrzeby przemysłu bawełnianego. 
bawełnę sprowadzano początkowo z Indii, później 
z egiptu. W połowie XiX w. nastąpił prawdziwy boom 
na ten surowiec, a południowo-wschodnie stany UsA 
stały się jednym z jego ważnych dostawców.

Grabież ziemi w koloniach podlegających europej-
skim mocarstwom (i krajach ostatecznie z tych kolonii 
powstałych) polegała zasadniczo na „przenoszeniu” 
tubylców do – różnie nazywanych – „rezerwatów”, 

„obszarów plemiennych” i  „bantustanów”. Prze-
siedlenia rdzennych mieszkańców przekształca-
ły ziemie, będące jeszcze do niedawna wspólnym 
dobrem lokalnych społeczności, w  „otwarte” dla 
europejskich osadników  – w  rządową lub prywat-
ną własność. Walter Johnson opisał ten proces na 
przykładzie południowych stanów UsA i bawełny: 
Z   końcem lat trzydziestych XIX w. plemiona takie 
jak Seminole, Krikowie, Czikasawowie, Czoktawowie 
oraz Czirokezi zostały całkowicie „przeniesione” na 
tereny na zachód od Missisipi. Odebrana im ziemia 
była podstawą dla jednego z najważniejszych sekto-
rów światowej gospodarki w pierwszej połowie XIX w. 
W latach trzydziestych XIX w. setki milionów hekta-
rów podbitej ziemi zostały wystawione na sprzedaż 
przez Stany Zjednoczone. Ta masowa prywatyzacja 
własności publicznej wywołała jeden z największych 
gospodarczych boomów w historii świata. Kapitał in-
westycyjny z Wielkiej Brytanii, Europy i północnych 
stanów USA wszedł na rynek ziemi.

To właśnie bawełna – produkowana przez niewol-
ników porywanych z Afryki do pracy na ziemiach 
odebranych plemionom indiańskich – była podsta-
wowym surowcem, który umożliwił rozwój przemy-
słu włókienniczego w Manchesterze i miasteczkach 
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hrabstwa Lancashire. Okres ten stanowił „złotą erę” 
dla zakładów tkackich, ponieważ nie brakowało ro-
botników – dawnych rolników – których można było 
nająć do nisko opłacanej pracy fizycznej. Johnson 
zwięźle podsumował tę sytuację: Tak oto kombinacja 
indiańskiej ziemi, afroamerykańskiej pracy, atlantyc-
kich finansów i brytyjskiego przemysłu stworzyła pod-
stawy systemu opartego na rasowej dominacji, zysku 
i rozwoju gospodarczym na krajową i globalną skalę.

Plemiona południowo-wschodnich stanów zjedno-
czonych – w wyniku walki o pola bawełny przymusowo 
przesiedlone do dzisiejszego stanu Oklahoma – zosta-
ły przeniesione kolejny raz, za pomocą przeróżnych 
środków, w  tym ogromnego oszustwa związane-
go z uchwaleniem ustawy dawesa o powszechnym 
uwłaszczeniu w 1887 r. Nowe prawo uzasadniano m.in. 
tym, że przyznanie prywatnego prawa własności do 
ziemi pomoże Indianom dostosować się do amerykań-
skiego społeczeństwa i gospodarki. W rzeczywistości 
odebrano Indianom znaczne tereny wcześniej przez 
nich użytkowane.

Wywłaszczanie siłą. Kolonizacja Afryki
Największe wywłaszczenia subsaharyjskich Afry-
kanów miały miejsce w krajach z dużą populacją 

osadników rolnych  – szczególnie w  Afryce Połu-
dniowej, Namibii (Afryce Południowo-zachodniej), 
zimbabwe (Południowej Rodezji), a także zambii 
(Północnej Rodezji). Na przykład od końca XiX w. 
aż do połowy XX w. duża część ziemi rolnej zim-
babwe została przejęta przez osadników z europy – 
w momencie uzyskania niepodległości ok. ⅓ ziemi 
rolnej w  tym kraju była własnością europejczy-
ków. W Afryce Południowej w latach 30. XX w. biali 
osadnicy kontrolowali niemal 90 proc. całkowitej 
powierzchni kraju, w tym najlepszą ziemię rolną. 
W Namibii w 1990 r. w rękach białych była połowa 
gruntów.

Grabież ziemi w koloniach trwała nieprzerwanie 
przez cały XX w., do uzyskania przez nie niepodle-
głości włącznie. W niektórych przypadkach w pro-
cederze tym brały udział amerykańskie i brytyjskie 
korporacje: firestone zabiegała o plantacje kauczuku 
w formalnie niepodległej Liberii, brooke bond (ak-
tualnie należąca do Unilever) o produkcję herbaty 
w Kenii, a del Monte o produkcję owoców również 
w Kenii. W krajach takich jak Malawi, Angola i Mo-
zambik na skutek masowego osiedlania się białych 
tubylcy opuszczali swoje terytoria.
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Wywłaszczenie ekonomiczne. 
Monopol amerykański – 
kapitalistyczna gospodarka rolna
Przez sporą część XX w. produkcja żywności była dla 
kapitalistów marną inwestycją z powodu niskich cen 
zarówno plonów, jak i zwierząt. Chociaż w niektó-
rych sektorach gospodarki rolnej dochody były moż-
liwe do osiągnięcia, to stabilność zysków nie była 
satysfakcjonująca. W niektórych latach ceny były 
wysokie i  farmerzy mieli się dobrze, podczas gdy 
w innych niskie ceny wpędzały ich w długi. W tym 
okresie „prawdziwych pieniędzy” należało szukać 
raczej w przemyśle „okołorolnym”. Dopiero ostatnie 
trzy, może cztery dekady to czas wzmożonej koncen-
tracji własności i kontroli w sektorach związanych 
z produkcją nasion, nawozów, pestycydów i maszyn, 
obrotem produktami rolnymi oraz przemysłem prze-
twórczym światowego systemu rolno-spożywczego. 

W  okresie tym coraz większe gospodarstwa rol-
ne produkowały coraz więcej żywności – nie tylko 
w UsA, lecz także w europie, brazylii czy Chinach. 
Większa skala produkcji pomaga osiągać większe 
zyski. [...] Nawet odsetki naliczane od kredytu są 
niższe, gdy wysokość pożyczki jest większa. Rów-
nież cena sprzedaży towarów rolnych jest często 

wyższa dla większych gospodarstw. Większe gospo-
darstwa osiągają ponadto większą premię z wyzysku 
pracowników. W ten sposób dla drobnych rolników 
bardzo trudna, często wręcz niemożliwa, stała się 
produkcja podstawowych płodów rolnych – pszenicy, 
kukurydzy, soi, bawełny itp. – jeśli nie mieli oprócz 
tego pracy „w  mieście”, stanowiącej podstawę 
utrzymania rodziny. Ten ogólny trend wywłaszcza-
nia z powodów ekonomicznych oraz przejmowanie 
mniejszych gospodarstw przez większe przyczyniły 
się do zmniejszenia liczby amerykańskich rolników 
o kilka milionów w dekadach następujących po wiel-
kim kryzysie. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, 
że niektórzy drobni rolnicy mimo wszystko odnieśli 
w tym czasie sukces, znajdując niszowych odbior-
ców w postaci lokalnych restauracji, indywidualnych 
klientów targowisk oraz kooperatyw (w systemie rol-
nictwa wspieranego przez społeczność – community 
supported agriculture farms).

duże firmy z branży produkcji drobiu i wieprzowi-
ny (tzw. integratorzy), które wyparły z rynku dzie-
siątki tysięcy amerykańskich rolników, sprawiły, że 
określenie „farma przemysłowa” stało się jeszcze 
bardziej na miejscu. Wielu niezależnych rolników 
zastąpili tzw. farmerzy kontraktowi, którzy hodują 
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świnie lub kurczaki w dużych gospodarstwach dla 
określonej korporacji-integratora. farmerzy kon-
traktowi, według Richarda Lewontina, przypomi-
nają typowych robotników z pierwszych faz produkcji 
kapitalistycznej w XVII i XVIII w. Za cenę przyjęcia 
statusu pracownika „linii montażowej” farmer zyskał 
jedynie bardziej stabilny dochód. Z niezależnego pro-
ducenta, sprzedającego swoje towary na rynku wielu 
nabywcom, stał się proletariuszem bez możliwości 
wyboru.

Wywłaszczenie ekonomiczne. 
Neoliberalne umowy handlowe
W ramach działań międzynarodowego kapitału na 
rzecz otwierania rynków państw Południa na łatwiej-
szą eksploatację, w krajach, które albo dobrowolnie 
podpisały umowy (np. Meksyk przystąpił do nafta, 
Północnoamerykańskiego Układu Wolnego handlu), 
albo zostały zmuszone do zaakceptowania progra-
mów „strukturalnego dostosowania” Międzynaro-
dowego funduszu Walutowego i banku Światowego 
(Jamajka i haiti), narzucono rolnikom niekorzystne 
warunki. Umowy te obniżyły cła na żywność impor-
towaną. W rezultacie miliony małych producentów 
kukurydzy w Meksyku, w zasadzie wszyscy rolnicy 

na Jamajce oraz większość haitańskich producen-
tów ryżu – zbankrutowali, nie będąc w stanie kon-
kurować z niskimi cenami importowanej żywności. 
destrukcja jamajskiego rolnictwa została przedsta-
wiona w filmie dokumentalnym z 2001 r. pod tytu-
łem „Życie i dług”.

W 1994 r. bill Clinton zmusił haiti do zaakcepto-
wania programu dostosowania strukturalnego mfw/
bŚ w zamian za zgodę na powrót na stanowisko pre-
zydenta Jean-bertranda Aristide’a. W 2010 r. Clin-
ton, w owym czasie pełniący funkcję specjalnego 
przedstawiciela onZ na haiti, mającego wspomagać 
odbudowę po trzęsieniu ziemi, wyraził głęboki żal 
z powodu tego, co się stało. Na posiedzeniu Komisji 
spraw zagranicznych senatu UsA powiedział wte-
dy: Być może było to dobre dla niektórych farmerów 
w Arkansas, ale swojego zadania nie spełniło. To był 
błąd...  Musiałem codziennie żyć ze świadomością 
konsekwencji utraty przez Haiti zdolności do produkcji 
ryżu, niezbędnego, żeby nakarmić mieszkańców tego 
kraju; winny temu byłem ja, nikt inny.

Artykuł na temat problemów, w które Jamajka, ha-
iti oraz inne karaibskie państwa popadły z powodu 
wysokich kosztów związanych z tak dużym impor-
tem potrzebnej im żywności, opublikował niedawno 

Ostatnia dekada wywłaszczeń, 
szczególnie lata po świato-
wym kryzysie żywnościowym 
2008 r., pod wieloma względa-
mi różni się od wcześniejszych. 
Przejmowanie ziemi przebie-
ga dużo szybciej i toczy się 
w wielu krajach równocze-
śnie – przede wszystkim na 
globalnym Południu.

bn Rainforest Action Network, flickr.com/photos/rainforestactionnetwork/5244533143
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„New york Times”. Między 1991 a 2001 r. całkowity 
import żywności i napojów na Jamajkę zwiększył się 
2,5-krotnie – do 503 mln dolarów amerykańskich, żeby 
zaraz potem jeszcze się podwoić. Początkowy wzrost 
zbiegł się w czasie z nadwyżkami na światowym rynku 
rolnym, a także zmianą gustów konsumentów... W la-
tach 90. i na początku XXI w. wielu spośród 200 tys. 
jamajskich rolników zmniejszyło produkcję, ponieważ 
nie byli w stanie konkurować. Artykuł opisuje nie-
które z kroków, jakie Jamajka i haiti podejmują, aby 
odbudować swoje rolnictwo. Nie pojawia się jednak 
żadna wzmianka o tym, co spowodowało tę kata-
strofę.

Grabież ziemi w xxi wieku. 
Akumulacja przez wywłaszczenia rolne
U źródeł fali grabieży ziemi w XXi w. leży kilka czyn-
ników:
1. Nowe międzynarodowe umowy handlowe, sprzy-

jające globalnemu kapitałowi (Światowa Organiza-
cja handlu, Północnoamerykański Układ Wolnego 
handlu itp.).

2. Otwarcie globalnego Południa dla zagranicznych 
inwestycji bezpośrednich.

3. finansjeryzacja globalnej gospodarki i spekulacje 
finansowe graczy z bogatych krajów.

4. Wzrost cen żywności spowodowany coraz częst-
szymi suszami i  powodziami, które wpływają 
na zmniejszenie poziomu produkcji towarów 
rolnych – problem jest szczególnie dotkliwy dla 
krajów, które muszą importować dużo żywności; 
kryzys żywnościowy z 2008 r. i jego następstwa 
poważnie zaniepokoiły takie państwa.

5. Amerykańska i europejska chęć posiadania tzw. 
biopaliw jako substytutu dla paliw konwencjo-
nalnych – wiąże się to ze stymulowaniem upraw 
kukurydzy (do produkcji etanolu) oraz soi i oleju 
palmowego (do wytwarzania biodiesla).

6. Uszczuplenie rezerw wody gruntowej w  war-
stwach wodonośnych na ważnych obszarach 
rolnych, ponieważ woda jest wypompowywana 
szybciej, niż może być ponownie uzupełniana 
przez opady.

Powyższe tendencje, obok występującej w wielu 
krajach słabości tytułów prawnych rolników do upra-
wianych gruntów oraz powszechnej korupcji, do-
prowadziły do szybkich i zakrojonych na dużą skalę 
działań zagranicznego kapitału. doszło do przejęcia 
kontroli nad olbrzymimi połaciami ziemi – głównie 
w Afryce, Azji Południowo-Wschodniej i Ameryce 
łacińskiej – poprzez zakup gotówkowy albo długo-
terminowe umowy najmu/dzierżawy i usuwanie rol-
ników z ich ziemi. Ponadto w kilku krajach, takich jak 
Kolumbia czy brazylia, lokalny kapitał jest w dużej 

mierze inwestowany w zakup ziemi i rozwój wielkich 
przedsiębiorstw rolnych.

Ostatnia dekada wywłaszczeń, szczególnie lata po 
światowym kryzysie żywnościowym 2008 r., pod 
wieloma względami różni się od wcześniejszych. 
Przejmowanie ziemi przebiega dużo szybciej i toczy 
się w wielu krajach równocześnie – przede wszyst-
kim na globalnym Południu. Istnieją np. niezależ-
nie zarządzane państwowe fundusze majątkowe 
z krajów takich jak Arabia saudyjska, zjednoczone 
emiraty Arabskie czy Chiny, którym brakuje ziemi 
lub wody, niezbędnych aby wyprodukować wystar-
czającą ilość pożywienia do wykarmienia populacji, 
a które w celu zaspokojenia swoich potrzeb impor-
towych nie chcą polegać tylko na „wolnym rynku”. 
Wysokie ceny żywności z 2008 r. aż nazbyt jasno 
ukazały, że w  przyszłości mogą pojawiać się pro-
blemy ze zdobyciem pożądanego zaopatrzenia na 
światowych rynkach. Na dodatek zysków z produkcji 
żywności, biopaliw i innych rodzajów działalności 
rolnej spodziewają się inwestorzy kapitałowi, głów-
nie z Europy i USA. Innym, mniejszym problemem 
jest to, że bardzo majętne osoby prywatne oraz or-
ganizacje ochrony przyrody z Północy kupują duże 
połacie ziemi na Południu, aby je „chronić” – również 
w tym przypadku lokalni mieszkańcy tracą prawo 
do użytkowania ziemi lub mogą to czynić w bardzo 
ograniczonym zakresie.

brytyjska firma badawczo-inwestycyjna, zajmu-
jąca się tworzeniem różnego rodzaju raportów dla 
swoich klientów, hardman & Co., tłumaczy popular-
ność inwestycji w ziemię i produkcję rolną następu-
jąco: Nazywa się to nowym wywłaszczeniem; gorączką 
rolniczego złota. Mechanizm jest dobrze znany: mini-

-tsunami kapitału spekulacyjnego goniącego za naj-
nowszym inwestycyjnym krzykiem mody. Źródłem 
nagłego zainteresowania rolnictwem ze strony fundu-
szy hedgingowych i inwestycyjnych jest odkrycie rynku 
opartego o realne towary, na którym da się „grać” z zy-
skiem. Mamy jednak wrażenie, że za tym najnowszym 
trendem kryje się coś poważniejszego; to nie jest tylko 
inwestycyjna moda – ponowne odkrycie znaczenia rol-
nictwa wskazuje na fundamentalne wyzwania stojące 
przed całą ludzkością, związane z bezpieczeństwem 
żywnościowym w dobie szybkiego wzrostu liczby lud-
ności i globalnego bogactwa, urbanizacji i zmian kli-
matycznych... Ziemia rolna staje się istotnym celem 
inwestycji. Z czasem jednak, jak się wydaje, uwaga in-
westorów skupi się na zaawansowanej wiedzy nauko-
wej, kompetencjach i technologiach umożliwiających 
wykorzystywanie nabytej ziemi do produkcji surowca, 
bez którego ludzkość nie może przetrwać – żywności.

Cały sektor opanowany jest przez spekulację, 
zasilaną mobilnym bogactwem epoki finansowej. 
Wpływowy menedżer funduszy hedgingowych 
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Michael Burry twierdzi, że produktywna, bogata 
w zasoby wodne ziemia rolna stanie się w przyszłości 
bardzo cenna. Postawiłem na to mnóstwo pieniędzy. 
Tego typu inwestycje nie są koniecznie zorientowane 
na zyski z produkcji. Korporacje i fundusze inwesty-
cyjne wykorzystują je do „pozycjonowania się” na 
globalnych rynkach wody, gleby, minerałów i wę-
glowodorów. Ponieważ produkcja żywności wymaga 
bardzo dużej ilości wody, w procederze zagarniania 
ziemi na globalnym Południu gra toczy się w rów-
nym stopniu o dostęp do wody i gleby.

Afryka, arena wielu zagarnięć gruntów, jest czasa-
mi nazywana „ostatnią rubieżą rolnictwa”, gdyż po-
siada wielkie obszary ziemi „nieużywanej” lub mało 
wykorzystywanej i zasadniczo jej gospodarka rolna 
przynosi niewielkie plony. Kontynent jest większy, 
niż się wielu wydaje – większy niż połączone teryto-
ria UsA, Chin, Indii, Japonii, kontynentalnej europy 
(zarówno Wschodniej, jak i zachodniej) oraz Wielkiej 
brytanii – toteż oferuje olbrzymie terytoria, na któ-
rych nowy grabieżczy imperializm może się rozwijać. 
Ponadto tylko 10 proc. ziemi jest uznawane za czy-
jąś prawną własność. Jedynie Kenia, Afryka Połu-
dniowa, Namibia i zimbabwe mają znaczne obszary 
prywatnej ziemi – dawniej, a w wielu przypadkach 
również obecnie, będące własnością białych osadni-
ków i ich potomków.

Trudno zdobyć precyzyjne dane o tym, jaki are-
ał ziemi uprawnej na globalnym Południu znajdu-
je się pod kontrolą zagranicznego, a jaki lokalnego 
kapitału, jaka część ziemi ma prywatnych, a  jaka 
państwowych właścicieli. Czasami zapowiedziane 
projekty nie są realizowane i często w praktyce wy-
korzystywano mniej ziemi niż zadeklarowano. We-
dług szacunków z maja 2012 r. w rękach właścicieli 
zagranicznych znalazło się między 32 a 82 mln ha 
światowej ziemi rolnej i  liczba ta cały czas rośnie. 
Najbardziej wyczerpujące dane dostępne są w Land 
Matrix – organizacji monitorującej światowy rynek 
handlu ziemią i  dysponującej informacjami z  po-
szczególnych krajów o gruntach wykupionych przez 
zagraniczne podmioty, wpływie tych przejęć na lo-
kalną społeczność, plonach oraz kraju pochodzenia 

„grabieżców”. Według tych danyc prawie wszystkie 
państwa w największym stopniu padające ofiarą gra-
bieży mierzonej w milionach hektarów znajdują się 
w Afryce i Azji Południowo-Wschodniej (patrz Tabe-
la 1). z kolei w pierwszej dziesiątce krajów, które in-
westują w ziemię, znajdziemy – poza zwyczajowymi 
podejrzanymi – Malezję i Południowy sudan, będące 
same celami grabieży gruntów. Ale kapitał z Północy 
zwykle asystuje – lub dominuje – w tego typu ope-
racjach. Na przykład w  przedsięwzięcie malezyj-
skiego sime darby, mające na celu produkcję oleju 
palmowego na bazie plonów z  plantacji w  Liberii, 

zaangażowany jest kapitał z Wielkiej brytanii, fin-
landii i holandii.

Tabela 1. Czołowa dziesiątka celów grabieży ziemi oraz krajów 
inwestujących w grunty

Kraje-cele Kraje-inwestorzy
(mln ha) (mln ha)

sudan Południowy 4,1 stany zjednoczone 8,0

Papua Nowa Gwinea 3,9 Malezja 3,5

Indonezja 3,5 zjednoczone emiraty 
Arabskie 2,8

demokratyczna Rep. Konga 2,7 zjednoczone Królestwo 2,1

Mozambik 2,2 singapur 1,9

sudan 2,0 Chiny 1,6

Liberia 1,4 Arabia saudyjska 1,5

Argentyna 1,3 sudan Południowy 1,4

sierra Leone 1,2 Chiny, hongkong 1,3

Madagaskar 1,1 Indie 1,3

źródło: Land Matrix, http://landmatrix.org

Przykładów grabieży ziemi w XXi w. jest tak dużo, 
że trudno wybrać przykłady do omówienia. spójrz-
my na początek na sierra Leone i  Indonezję – oba 
w pierwszej dziesiątce krajów-celów.

sierra Leone jasno oświadczyło, że jest otwarte na 
biznes – w tym spekulację ziemią. Rządowa Agencja 
Promocji eksportu (sliePa) na swoim portalu inter-
netowym nie owija w bawełnę. Na stronie głównej 
znajdują się migające wiadomości, a  pośród nich: 

„Grunty orne w wielkiej ilości”. Land Matrix sporzą-
dziło listę siedemnastu umów na około 1,1 mln ha 
na uprawę wszystkiego – od kauczuku do oleju pal-
mowego, trzciny cukrowej, ryżu, manioku i drzew 
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eukaliptusa. Największa ilość ziemi (ponad 600 tys. 
ha) znajduje się w rękach prywatnego kapitału bry-
tyjskiego.

Jeśli chodzi o Indonezję, korespondent „Guardiana” 
John Vidal napisał cykl artykułów o zniszczeniu wiel-
kich obszarów lasów deszczowych oraz poważnych 
konsekwencjach tego procederu dla ludzi i przyrody. 
Poniższy opis rzuca pewne światło na humanitarną 
i ekologiczną katastrofę, która ma tam miejsce: Kon-
flikty o ziemię – pomiędzy rolnikami a właścicielami 
plantacji, koncernami wydobywczymi i dewelopera-
mi – przetaczają się przez całą Indonezję, gdyż lokalne 
i transnarodowe spółki zachęcane są do wykupu ziemi 
i wylesiania terenów należących do rdzennych miesz-
kańców, gospodarujących na nich zgodnie ze swymi 
obyczajami. W 2011 r. zanotowano ponad 600 poważ-
nych konfliktów, w których miały miejsce 22 wypadki 
śmiertelne i setki rannych. Prawdziwa liczba poszko-
dowanych jest prawdopodobnie dużo większa – twier-
dzą organizacje watchdogowe.

Indonezyjska Komisja Praw Człowieka doniosła 
o ponad 5 tys. przypadków naruszeń praw człowieka 
w zeszłym roku – w większości związanych z wylesia-
niem terenów przez korporacje. – „Rośnie liczba zgo-
nów rolników, spowodowanych coraz większą liczbą 
konfliktów w całej Indonezji” – mówi Henry Saragih, 
założyciel Indonezyjskiego Związku Rolników, który 
zrzesza 700 tys. osób.

– „Pojawienie się plantacji oleju palmowego wywo-
łało falę nowego ubóstwa, doprowadziło do kryzysu 
dostępu do ziemi i głodu. Pogwałcenia praw człowie-
ka występują wokół złóż naturalnych w całym kraju, 
a zastraszanie, przymusowe eksmisje i tortury są na 
porządku dziennym”  – dodaje Saragih.  – „Tysiące 
przypadków nie ujrzały światła dziennego. Wiele po-
zostaje ukrytych, szczególnie przez władze lokalne”.

Społeczności skarżą się, że nie są ostrzegane przed 
przymusowymi eksmisjami, nie prowadzi się z nimi 
konsultacji, nie otrzymują też rekompensat, gdy roz-
daje się koncesje. Nie mają innego wyjścia, niż zrzec 
się swej niezależności i pracować za minimalne stawki 
dla koncernów. 

Wywłaszczenia w Chinach. Przypadek 
szczególny
sytuacja w Chinach jest na tyle odmienna od tej w in-
nych krajach, że musimy ją rozpatrywać oddzielnie. 
W pewnym sensie jest to powrót do grabieży ziemi 
i  wywłaszczenia jako środków prymitywnej, pań-
stwowej akumulacji. Jest to oczywiście kraj, w którym 
na szeroką skalę przeprowadzono reformę rolną, a na-
stępnie tworzono rolnicze komuny. z kolei w latach 80. 
XX w., pod rządami deng Xiaopinga, zaczęto przydzie-
lać działki poszczególnym rodzinom w ramach tzw. 
systemu odpowiedzialności kontraktowej. Chińska 

ziemia należy albo do państwa, albo do społeczności 
wioski, a poszczególnym rolnikom przyznawane jest 
prawo użytkowania gruntów przez określony czas.

Lokalne i regionalne władze, które przekazują zie-
mię (lub prawa do jej użytkowania) deweloperom, 
ponoszą główną odpowiedzialność za wysiedlenia 
rolników. Wraz z rozwojem starych miast i budową 
nowych, ziemia była zabierana pod budowę infra-
struktury, takiej jak drogi, tamy, lotniska i budynki 
publiczne. Korupcja wśród lokalnych decydentów 
w sprawach przyznawania praw użytkowania zie-
mi jest bardzo rozpowszechniona; po części wynika 
to z  niedostatecznych funduszy przekazywanych 
ze szczebla centralnego i regionalnego. W związku 
z tym wciąż brakuje środków na zarządzanie wsiami 
i małymi miejscowościami. Jednym ze sposobów na 
ich pozyskanie staje się więc przyznanie praw do zie-
mi deweloperom. Jeden z profesorów Uniwersytetu 
Tsinghua ujął to następująco: Urbanizacja w Chinach 
często polega na tym, że urzędnicy odbierają rolnikom 
ziemię i wysyłają ich do bloków. Prowadzi to do tysię-
cy masowych protestów. Czasami wieśniakom udaje 
się coś wywalczyć – jak w przypadku Wukanu, gdzie 
mieszkańcy przejęli władzę w miejscowości i dopro-
wadzili do wyboru własnych przedstawicieli. Gniew 
wywołany korupcją oraz procederem przejmowania 
rolniczej ziemi i domostw jest szeroko rozpowszech-
niony. z badań przeprowadzonych w 2011 r. w 17 pro-
wincjach przez amerykański Instytut Rozwoju Wsi 
Landesa, Uniwersytet Renmin oraz Uniwersytet sta-
nowy Michigan, wynika, że:

 ˭ Około 4 mln rolników rocznie traci ziemię.
 ˭ Średnia wysokość rekompensaty dla rolników za 
przeniesienie praw do ziemi wynosiła 17 850 dola-
rów amerykańskich za akr (ok. 0,4 ha).

 ˭ Średnia cena sprzedaży komercyjnym deweloperom 
wynosiła 740 tys. dolarów amerykańskich za akr.

Niepokojące jest to, że rząd chiński planuje kolejny 
program przeniesienia olbrzymich mas ludzi z tere-
nów wiejskich do miast. zakłada się wysiedlenie 250 
mln osób do roku 2025, wskutek czego chińska popu-
lacja miejska zwiększy się, zgodnie z zamierzeniami, 
z 50 proc. do około 70 proc. ogółu mieszkańców tego 
kraju. W ramach programu planowane jest zasiedle-
nie „miast widm”, które zostały zbudowane na fali 
spekulacji, a dziś świecą pustkami.

Co się zaś tyczy rolnictwa: Supermarkety obecnie 
bardzo rzadko współpracują bezpośrednio z drobnymi 
rolnikami. W ciągu ostatnich pięciu lat pojawiła się 
nowa generacja przedsiębiorstw, które zaopatrują je 
w żywność. Niektórzy z tych producentów – np. Cha-
oda, producent warzyw posiadający gospodarstwa 
w 29 różnych częściach kraju – zdołali wydzierżawić 
wystarczająco duże obszary ziemskie, aby prowadzić 
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wielkie inwestycje. Agrobiznes omija drobnych rol-
ników indywidualnych i negocjuje kontrakty na do-
stawy z  lokalnymi urzędnikami, którzy kontrolują 
użytkowanie ziemi. Korporacje typu Starbucks (kawa) 
i PepsiCo (ziemniaki dla swej marki Frito Lay) produ-
kują żywność na kontrolowanej przez siebie ziemi – 
PepsiCo jest największym plantatorem ziemniaków 
w Chinach – oraz zawierają kontrakty z rolnikami na 
dostawy plonów.

Wielkie, przemysłowe farmy mleczne – po 10 tys. 
krów na farmę, z automatycznymi dojarkami – są już 
rozlokowane w okolicach głównych chińskich miast. 
Powstają też hodowle świń, promuje się tworzenie 
wielkich farm uprawnych. zakup przez shuanghui 
International (firmę powiązaną z największymi chiń-
skimi producentami wieprzowiny) korporacji smi-
thfield (amerykańskiej firmy, która posiada ponad 
400 farm i umowy z 2100 farmerami kontraktowymi – 
największego w stanach hodowcy świń i producenta 
wieprzowiny) jest kolejnym dowodem, że Chiny kon-
centrują się na przemysłowej hodowli jako podstawie 
zaopatrywania swoich obywateli w mięso.

Według depeszy jednej z chińskich agencji praso-
wych rząd centralny stwierdził w 2013 r., że pokieruje 
transferami praw do ziemi rolnej i będzie zachęcał, aby 
kontrakty ziemskie były zawierane z dużymi właścicie-
lami ziemskimi, farmami rodzinnymi i spółdzielnia-
mi rolnymi, prowadząc do ich rozwoju. Rolnictwo na 
dużą skalę osiągnie większą wydajność z ziemi i pracy, 
a także da mocne wsparcie dla nowego typu urbani-
zacji kraju.

Plany masowego wywłaszczenia rolników z zie-
mi i przeniesienia tak wielu ludzi do wielkich miast 
mają na celu stworzenie samonapędzającej się gospo-
darki, opartej bardziej na indywidualnej konsump-
cji niż inwestycjach infrastrukturalnych i eksporcie 

netto. – Urbanizacja może wyzwolić proces tworzenia 
wartości  – mówi główny ekonomista Chińskiego 
banku Rolnego. – Powinna zapoczątkować olbrzymi 
napływ kapitału – dodaje. Jednak inni ekonomiści 
są sceptyczni. Michael Pettis, profesor finansów na 
Uniwersytecie w Pekinie, pisze: Chiński plan prze-
niesienia 300 mln ludzi do wielkich miast traktuje się 
jako nowy fundament wysokiego wzrostu, jest to jed-
nak podejście oparte na błędnym rozumowaniu. Po 
pierwsze – urbanizacja nie kreuje wzrostu. To wzrost 
kreuje urbanizację... Inaczej mówiąc: kraje nie rozwi-
jają się dlatego że się urbanizują – one się urbanizują, 
ponieważ się rozwijają, a wtedy to w miastach jest wię-
cej dobrych, zyskownych miejsc pracy niż na wsi.

Jak można się było spodziewać, podczas takiej 
przyspieszonej urbanizacji występuje wiele pro-
blemów – przede wszystkim niemożność stworze-
nia wystarczającej liczby nowych miejsc pracy dla 
wywłaszczonych i  wysiedlonych rolników. Nie-
którzy wykorzystali fundusze z odszkodowań za 
przymusową relokację, kupując urządzenia takie 
jak pralki automatyczne i nowoczesne telewizory, 
które są dziś bezużyteczne, ponieważ osób tych nie 
stać na opłacenie rachunków za prąd. Jednocześnie 
w  części południowych, rozwijających się regio-
nów nadmorskich poszukiwani są młodzi robotni-
cy-migranci – szczególnie cenieni przez przemysł 
ze względu na możliwość łatwego wyzyskiwania 
ich. skrajny wyzysk robotników pochodzących ze 
wsi jest kluczem do szybkiego wzrostu produkcji 
przemysłowej w regionach nadmorskich, a wielka 
ucieczka społeczności z terenów wiejskich poważ-
nie ograniczyłaby problem deficytu takich osób. 
Koncepcja szybkiej urbanizacji, mającej na celu po-
zyskanie nowych konsumentów, którzy będą na-
bywać jeszcze więcej towarów – zamiast inwestycji 
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i eksportu jako głównych kół napędowych gospo-
darki – jest, delikatnie mówiąc, dyskusyjna. Prze-
siedlanie ludzi do wielkich miast to postawienie 
wszystkiego na głowie, a cały ten projekt może za-
kończyć się fiaskiem z powodu swoich irracjonal-
nych przesłanek. A gdyby nawet (choćby częściowo) 
miał się powieść, konsekwencje dla środowiska 
będą olbrzymie  – utrzymanie wzrostu gospodar-
czego wymagać będzie poniesienia ogromnych na-
kładów na napędzanie indywidualnej konsumpcji. 
Ponadto wywłaszczona ludność będzie pozostawio-
na sama sobie, dopóki nie zostanie stworzony przy-
zwoity system zabezpieczenia społecznego. Jeśli 
nastąpi spowolnienie gospodarcze, a ludzie stracą 
pracę, albo pracownicy zostaną wyrzuceni, aby na-
jąć młodszych, nie będzie już możliwości powrotu 
na wieś i uprawy ziemi na potrzeby rodziny. […]

Konsekwencje stawiania na duże 
gospodarstwa na całym świecie
Przez wiele wieków ogromna większość ludzi pra-
cowała na roli, produkując żywność dla siebie oraz 
dla relatywnie małej grupy tych, którzy jej nie pro-
dukowali. Obecnie, pierwszy raz w historii ludzko-
ści, więcej osób mieszka w wielkich miastach niż na 
obszarach wiejskich. Pomimo tych dramatycznych 
zmian rolnictwo ma ciągle decydujące znaczenie 
dla życia całej populacji ludzkiej. Międzynarodo-
wa Organizacja Pracy szacuje, że w 2013 r. około ⅓ 
wszystkich pracowników (ponad miliard ludzi) była 
zatrudniona w rolnictwie (a 44 proc. w usługach i 23 
proc. w przemyśle).

Na wcześniejszych etapach rozwoju kapitalizmu 
istniały alternatywne miejsca pracy dla wysiedla-
nych rolników. Często, lecz nie zawsze, koszty spo-
łeczne ponosiły inne narody. W okresach szybkiego 
wzrostu produkcji przemysłowej wielu wywłaszczo-
nych mogło emigrować do kolonii lub byłych kolonii, 
albo przeprowadzić się do miasta i pracować w prze-
myśle. Obecnie, w drugiej dekadzie XXi w., świato-
wa gospodarka kapitalistyczna nie potrafi zapewnić 
wartościowego zatrudnienia dla wielkich mas lu-
dzi, którzy nadal tracą ziemię. Los migrujących do 
miast lub innych krajów to nierzadko życie w slum-
sach i niepewna egzystencja w ramach gospodarki 

„nieformalnej” – około jedna trzecia mieszkańców 
miast żyje w slumsach. zasilona przez błyskawiczne 

„odrolnianie” globalnego Południa, „światowa nie-
formalna klasa robotnicza”, opisana przez Mike’a da-
visa w „Planecie slumsów”, liczy około miliarda osób, 
jest najszybciej rosnącą (i pozbawioną historycznych 
analogii) klasą społeczną na kuli ziemskiej.

Ciągłe powiększanie gospodarstw rolnych wraz 
ze wzrastającym poziomem mechanizacji powo-
duje zatem poważne konsekwencje. A następstwa 

dla drobnych rolników są zwykle takie same – nie-
zależnie od tego, czy właścicielami dużych farm są 
podmioty krajowe (jak w przypadku brazylii), czy 
obcokrajowcy. duże gospodarstwa wypierają małych 
rolników bezpośrednio, przez wywłaszczenie (przy 
użyciu siły lub „legalnymi metodami”), albo pośred-
nio – poprzez konkurencję, wysoki poziom mecha-
nizacji oraz większą wydajność pracy. W przypadku 
160-hektarowego (400 akrów) gospodarstwa potrze-
ba około 7,8 godziny pracy na akr, aby wyhodować 
i zebrać kukurydzę, podczas gdy w 800-hektarowym 
gospodarstwie (2000 akrów) to samo zajmuje tylko 
2,7 godziny. Około ⅓ wszystkich plonów w UsA po-
chodzi z gospodarstw większych niż 800 ha (2000 
akrów).

Redukcja liczby godzin pracy nie oznacza jednak 
większej produkcji na jednostkę ziemi. Małe gospo-
darstwa potrafią wyprodukować więcej żywności na 
określonej powierzchni dzięki użyciu śródplonów 
i innych technik. Mają też ze społecznego punktu 
widzenia tę przewagę, że zatrudniają więcej rąk do 
pracy. Małe gospodarstwa są jednocześnie bardziej 
ekologiczne niż duże, bazujące na silnych środkach 
chemicznych, których produkcja pochłania olbrzy-
mie ilości energii. […] 

samir Amin twierdzi, że kapitalistycznym ideałem 
jest 20 mln wysoce zmechanizowanych farmerów, 
którzy produkowaliby całą żywność potrzebną na 
świecie. Wskazuje on jednak dwa związane z tym 
istotne problemy. Większe gospodarstwa trudniej 
prowadzić w sposób ekologiczny (np. używać płodo-
zmianu, łączyć chów zwierząt i uprawę roślin, hodo-
wać zwierzęta w sposób humanitarny, zachowywać 
naturalne obszary przyrodnicze, stosować śródplony 
itp.). Druga kwestia: co zrobią setki milionów ludzi 
pracujących dzisiaj w rolnictwie, gdy stracą dotych-
czasowe źródło utrzymania? Większość prawdopo-
dobnie ruszy tłumnie do miast (i slumsów), które 
nie mogą zaoferować im zatrudnienia. Ta „nadwyż-
ka” populacji – ludzie, którzy nie są potrzebni ani 
w przemyśle, ani w rolnictwie, a jednocześnie nie 
mają już dostępu do ziemi, aby wyprodukować dla 
siebie żywność – rośnie bardzo szybko, napędzana 
przez kolejne wywłaszczenia i mechanizację rolnic-
twa. Jest to jeden z najbardziej zasadniczych proble-
mów naszych czasów.

Uwagi końcowe
Od narodzin kapitalizmu dążenie do zysku stanowi 
główną siłę sprawczą stojącą za wywłaszczaniem 
chłopów i  drobnych rolników z  ich ziemi. Gro-
dzenie gruntów było jedną z  podstaw pierwotnej 
akumulacji u początków kapitalizmu przemysłowe-
go – umożliwiając gromadzenie kapitału, kształto-
wanie się siły roboczej i rozwój rynku wewnętrznego. 
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Wywłaszczenia miały miejsce, gdy drobni rolnicy nie 
byli już w stanie konkurować z większymi i bardziej 
zyskownymi gospodarstwami. Ważne były również 

„środki pozaekonomiczne”: ustawy znoszące zwy-
czajowe prawa do ziemi albo promujące inwesty-
cje, rozwiązania siłowe, korumpowanie lokalnych, 
regionalnych i  krajowych urzędników. dzisiejsze 
wywłaszczenia przypominają w pewnym stopniu 
te z dawnych czasów. W niektórych krajach po dziś 
dzień trwa grabież ziemi przez lokalnych oligarchów. 
Jednakże skala globalnych wywłaszczeń, udział eu-
ropejskiego i  północnoamerykańskiego kapitału 
oraz państwowych funduszy majątkowych, syntezy 
międzynarodowych umów handlowych z lokalnym 
ustawodawstwem faworyzującym neoliberalne roz-
wiązania, szał na punkcie biopaliw, gwałtowne pod-
wyżki cen żywności – wszystko to sprawia, że mamy 
do czynienia z nową, specyficzną transformacją. Wy-
jątkowa pod tym względem jest sytuacja w Chinach.

Na koniec warto przypomnieć, że wielu rolników 
nie oddaje pola bez walki. Ruchy takie jak La Vía 
Campesina sprzeciwiają się nowej fali grabieży zie-
mi. Również chińscy rolnicy, choć niezorganizowani, 
opierają się korupcji i zajmowaniu ich gruntów. Jest 
to walka z bardzo mocnym ideologicznie przeciw-
nikiem, a także policją i wojskiem. Jednak aby ludz-
kość miała zagwarantowany dostęp do pożywienia 
odpowiedniej jakości i w ilościach potrzebnych do 
życia na przyzwoitym poziomie, grabież ziemi i roz-
wój dużych, wysoce zmechanizowanych „fabryk” 
produkujących żywność muszą zostać zatrzymane. 
Konieczne jest, by państwa przejęły kontrolę nad go-
spodarką rolną – zachowując niezależność od wpły-
wów międzynarodowych i sił rynkowych – i działały 
na rzecz swojej suwerenności żywnościowej, która 
powinna być oparta na rodzinnych gospodarstwach – 
albo, w  niektórych przypadkach, większych spół-
dzielniach rolnych.

Morał z tej opowieści jest taki – pisał Marks w trze-
cim tomie „Kapitału”  – że system kapitalistyczny 
działa wbrew racjonalnej agrokulturze, albo że ra-
cjonalna agrokultura jest niedopasowana do systemu 
kapitalistycznego (nawet jeśli sprzyja on rozwojowi 
technicznemu w agrokulturze) i potrzebuje albo drob-
nych rolników pracujących na własny rachunek, albo 
stowarzyszonych producentów. 

Tłum. Tomasz Obrączka

Powyższy tekst pierwotnie opublikowano w listopadzie 2013 r. 
w nowojorskim lewicowym miesięczniku „Monthly Review”. 
Artykuł powstał na podstawie prelekcji wygłoszonej na corocz-
nym spotkaniu Towarzystwa socjologii Wsi w Nowym Jorku 
7 sierpnia 2013 r. W przedruku poczyniono skróty w wątkach 
pobocznych oraz pominięto przypisy. 

Pierwszy i jedyny 
portal internetowy 
poświęcony tradycjom 
i dorobkowi polskiej 
lewicy demokratycznej, 
patriotycznej 
i niekomunistycznej. 
www.lewicowo.Pl

• Abramowski • Daszyński • Limanowski • PPS 
• spółdzielczość • związki zawodowe • Moraczewski 
• Mickiewicz • Brzozowski • Thugutt • Sempołowska 
• Żeromski • Krahelska • Hołówko • Ossowski 
• Zaremba • Ciołkoszowie • Próchnik • Pragier 
• Zygielbojm • Barlicki • Perl • Niedziałkowski 
• Krzywicki… i wiele innych materiałów. Kilka 
razy w tygodniu nowe teksty, w tym unikatowe, 
nie wznawiane od kilkudziesięciu lat.

czy lewica to PZPR, UB, łagry, 
Stalin, „dzieła Marksa i lenina”? 
czy socjalizm to ZSRR, Bierut, 
Gomułka i Moczar? • czy 

„polska droga do socjalizmu” 
to cukier na kartki, cenzura 
i strzelanie do robotników?
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Kiedy zapukałam do jej drzwi pod koniec ubiegłego 
roku, sonia s. właśnie opuściła szpital po urodzeniu 
dziecka. Nie miała pojęcia, dlaczego odwiedziłam ją 
w domu w biednej dzielnicy miasta el Paso w Teksa-
sie. Wyjaśniłam, że znalazłam jej nazwisko na liście 
uczniów, którzy podchodzili do egzaminu doniosłe-
go w liceum im. bowiego w el Paso1. ze wspomnianej 
listy wynikało, że sonia oblała egzamin i że przewi-
dywano, iż także w przyszłości go nie zda. zapytałam 
ją, czy została wyrzucona ze szkoły. Kołysząc dziec-
ko, odpowiedziała: „Tak”. stało się to dwa i pół roku 
temu. Gdy się spotkałyśmy, miała 20 lat.

Odnalazłam również 20-letniego Leo G., mieszka-
jącego z matką i swoją ciężarną dziewczyną w miesz-
kaniu komunalnym. On też znalazł się na liście 
osób, które prawdopodobnie nie zdadzą egzaminu 
taks – Texas Assessment of Knowledge and skills 
(Teksańska Ocena Wiedzy i Umiejętności), i został 
wyrzucony ze szkoły. Podobna rzecz przytrafiła się 
22-letniej yanderier G., na którą natrafiłam po odna-
lezieniu soni i Leo. yanderier opowiedziała mi, że 
wybierała się do college’u, chciała zostać księgową 
i otworzyć własną firmę. Nic z tego nie wyszło, a teraz 
pracuje w pizzerii. zaprosiła mnie do siebie, zrobiła 
kawę i zaczęła płakać.

taks objął dzieci w stanie Teksas na mocy ustawy 
federalnej z 2001 r., znanej jako No Child Left behind. 
zgodnie z nią do 2014 r. każdy uczeń w danej szko-
le miał opanować na określonym poziomie materiał 
z  zakresu czytania i  matematyki. Każdy stan mu-
siały wykazać, że uczniowie z jego terenu osiągają 

„odpowiednie roczne postępy”, głównie w postaci 
wyników standaryzowanych testów. dobre wyniki 
egzaminów miały przekładać się na nagrody dla 
szkół, dyrektorów i nauczycieli, zaś złe  skutkowały-
by karami, w tym zamykaniem placówek i zwolnie-
niami nauczycieli. Następnie taks został zastąpiony 
przez nowszy i trudniejszy egzamin o nazwie state 
of Texas Assessments of Academic Readiness (Ocena 
Gotowości Akademickiej stanu Teksas).

W  2004 r., podczas Krajowej Konwencji Partii 
Republikańskiej, prezydent George W. Bush, prze-
chodząc nagle na hiszpański, z teksańskim akcen-
tem tłumaczył „No Child Left Behind” jako „No 
dejaremos a  ningún niño atrás”. „Egzaminując 
wszystkie dzieci, sprawdzimy, które potrzebują po-
mocy” – przemawiał. Jak pokazały doświadczenia 
Leo, Soni i Yanderier, ustawa No Child Left Behind 
wcale im nie pomogła. Zamiast tego wyrządziła trud-
ne do oszacowania szkody ogromnej liczbie młodych 
ludzi, wśród których znaczny odsetek stanowią Laty-
nosi. System ten sprawił, że wiele dzieci ze słabymi 
wynikami wyrzucono ze szkoły.

W Nowym Jorku między 2001 a 2004 rokiem tysią-
ce uczniów opuściło licea, żeby rozpocząć edukację 
w szkołach dla dorosłych i przystąpić do egzaminu 
ged2 tylko po to, aby nie zdawać egzaminu, którego 
wyniki miały oceniać władze federalne. W birming-
ham w stanie Alabama w 2002 r. dyrektorzy szkół 
przyznali, że wyrzucili 522 uczniów i skierowali ich 
na egzamin ged, by poprawić średnią wyników egza-
minów doniosłych. W Orlando na florydzie w ciągu 

Pozostawione 
same sobie

Debbie Nathan

system egzaminacyjny wprowadzony w UsA na mocy ustawy No Child 
Left behind (Żadne dziecko nie zostanie w tyle) miał pomóc w identyfi-
kacji uczniów z kłopotami w nauce. Część dyrektorów wykorzystała go 
jednak do decydowania, kto powinien zostać wyrzucony ze szkoły.
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dwóch lat tylko w jednym liceum „skierowano” na 
takie zajęcia 440 słabszych uczniów. Prawie wszy-
scy zakończyli wtedy edukację. Kolejny przykład 
pochodzi z houston, gdzie wicedyrektorzy działali 
jak „bramkarze”, wyłapując gorszych uczniów i za-
praszając ich do gabinetu. Tam informowano ich 
o usunięciu ze szkoły i zalecano wybór innej ścieżki 
kształcenia. Władze szkolne nie były zainteresowa-
ne tym, czy uczniowie rzeczywiście ją znaleźli. Naj-
bardziej poszkodowani przez takie poczynania byli 
uczniowie wywodzący się z mniejszości etnicznych.

Informacje o nadużyciach związanych z No Child 
Left behind dotarły po pewnym czasie do opinii 
publicznej, a uczniów usuniętych ze szkół zaczęto 
postrzegać jako ofiary nowego systemu egzamino-
wania. W 27 stanach, również w Teksasie, uczniowie 
mają prawo pozostać w szkole publicznej do ukoń-
czenia 21. roku życia, a wysłanie ich na zajęcia przy-
gotowujące do ged jest nielegalne. Mimo to podobne 
praktyki nadal miały miejsce. W el Paso ledwie trzy 
lata temu setki młodych Latynosów zostały nielegal-
nie skierowane na ścieżkę ged. donosiły o tym media 
stanowe i ogólnokrajowe, ale skupiono się jedynie 
na fakcie łamania prawa. Niewiele uwagi poświęco-
no szkodom, jakie te działania wyrządziły uczniom 
wypchniętym poza system. dlatego postanowiłam 
poszukać yanderier, soni i Leo.

Niepokojąca lekcja
Liceum bowiego mieści się nad rzeką Rio Gran-
de. subsydiowane obiady są tu normą, a najbliższe 

otoczenie szkoły, pełne rozpadających się domów 
i mieszkań przegrzanych pustynnym słońcem, jest 
jednym z najbiedniejszych miejsc w kraju. Jednak 
Liceum bowiego jest dla lokalnej społeczności ważną 
instytucją.

Populacja El Paso to w 81 procent Latynosi, głów-
nie pochodzenia amerykańsko-meksykańskiego lub 
meksykańskiego. Wielu mieszkańców nie zna angiel-
skiego, nie ma amerykańskiego obywatelstwa i żyje 
w wielkiej nędzy. Rodzice i dzieci znoszą niespra-
wiedliwość w ciszy, strachu i bezsilności. Łatwo ich 
wyzyskiwać, zwłaszcza gdy popadną w kłopoty.

A yanderier, sonia i Leo mieli kłopoty.
W przypadku Leo nie chodziło tylko o problemy 

z nauką, ale także o wychowawcze, związane z wy-
darzeniami z dzieciństwa. Kiedy miał 4 lata, jego 
roczny brat sergio zachorował na raka. samotna 
matka Leo nie miała rodziny, u której mogłaby zo-
stawiać Leo na czas, gdy zajmowała się umierającym 
dzieckiem. Leo spędził wiele miesięcy w ośrodkach 
opieki dziennej, rzadko widując się z matką. Miał 
7 lat, gdy sergio umarł. W wieku 8 lat zaczął mieć 
problemy z koncentracją, nauką i kontrolowaniem 
emocji. W piątej klasie stwierdzono u niego adHd 
i  zaburzenia opozycyjno-buntownicze, musiał za-
żywać leki na adHd. Leo zachowywał się w sposób 
typowy dla osób z tymi przypadłościami, ale karano 
go wysyłaniem do szkół specjalnych dla trudnych 
dzieci. Jak wynika ze szkolnych dokumentów, Leo 
oblał prawie każdy egzamin taks od piątej klasy. 
W bogatej kartotece chłopca nie ma mowy o tym, że 

so
ni

a,
 je

j p
ar

tn
er

 A
da

n 
i s

yn
 A

ro
n,

 w
 o

ko
lic

ac
h 

do
m

u 
w

 e
l P

as
o.

 (C
hr

is
t C

ha
ve

z)
. Ż

ró
dł

o:
 h

tt
p:

//i
nt

he
se

ti
m

es
.c

om

105



ktoś w szkole zainteresował się przyczyną tak wielu 
niepowodzeń ucznia.

sonia opowiadała, że jej ojciec był uzależniony od 
narkotyków, dlatego też w wieku 7 lat zamieszkała 
z babcią. babcia soni pracowała jednak na pełny etat, 
więc dziewczyną opiekowała się chrzestna. Ta z kolei 
zaniedbywała zarówno pracę, jak i sonię. Gdy nikogo 
innego nie było w domu, ciągnęła ją za włosy, prze-
klinała i nazywała złą dziewczynką. sonia ma teraz 
własne dziecko i myśli o tym, w jaki sposób wyzwi-
ska jej chrzestnej zostały samospełniającym się pro-
roctwem. W wieku 14 lat zaczęła zachowywać się źle. 
Wcześniej była dobrą uczennicą, a nagle przestała się 
uczyć. Wagarowała i biła się z innymi dziewczynami, 
wyzywała nauczycieli. I oblewała egzaminy taks.

Rodzina yanderier jest pochodzenia meksykań-
skiego i gdy dziewczyna była dzieckiem, wszyscy 
mieszkali po meksykańskiej stronie granicy, w Ciu-
dad Juárez. yanderier urodziła się jednak w el Paso 
i jako jedyne dziecko w całej rodzinie posiadała ame-
rykańskie obywatelstwo. dlatego rodzice, zwłaszcza 
ojciec, ulokowali w niej swoje ambicje. Ojciec chciał, 
żeby w przyszłości pracowała w stanach zjednoczo-
nych i żyła amerykańskim snem.

Gdy powiedziano yanderier, że nie może zostać 
przyjęta do publicznego liceum w Juárez, ponieważ 
nie jest Meksykanką, zamieszkała u brata w el Paso, 
aby tam rozpocząć naukę. W 2005 r. trafiła do dzie-
siątej klasy Liceum bowiego. bardzo dobrze pamięta 
pierwsze dni w tej szkole. Prawie nie mówiła po an-
gielsku, ale jeden z nauczycieli powitał ją, mówiąc, 
że szybko nauczy się języka i wszystko będzie dobrze. 
yanderier zaaklimatyzowała się i szybko zaczęła czy-
tać, pisać i mówić po angielsku. Poznała wiele osób 
i dołączyła do działającego w szkole Korpusu Rezer-
wy (Junior Reserve Officers’ Training Corps), federal-
nego programu prowadzonego w szkołach, mającego 
na celu propagowanie wartości obywatelskich i pa-
triotycznych oraz szacunku dla sił zbrojnych UsA, 
krzewienie kultury fizycznej, a także przygotowa-
nie młodych ludzi do ewentualnej przyszłej kariery 
wojskowej. 

Kiedy zaczynała naukę w szkole bowiego, często 
widywała dyrektora placówki, Lionela Rubio, wyso-
kiego, przyjaźnie wyglądającego mężczyznę, space-
rującego po korytarzu i rozmawiającego z uczniami. 
Wielu z nich było w trudnej sytuacji zarówno ma-
terialnej, jak i  emocjonalnej. Rubio był życzliwy 
i uważnie słuchał uczniów opowiadających o swo-
ich problemach. Podobnie postępowało w tej szkole 
wielu nauczycieli.

Na początku 2006 r. okręg szkolny el Paso zatrud-
nił nowego kuratora, Lorenzo Garcíę. Wcześniej 
był on dyrektorem renomowanej szkoły w  dallas. 
Gdy tylko objął stanowisko w  el Paso, ogłosił, że 

podejmie zdecydowane kroki, aby podnieść poziom 
szkół w mieście, który przez władze stanowe jest 
uznawany za niemożliwy do zaakceptowania. Naj-
gorsze było ponoć właśnie liceum bowiego.

Wkrótce po tej deklaracji dyrektor Rubio odszedł 
ze szkoły. Na początku 2008 r. jego miejsce zajął Je-
sus Chavez, sprowadzony spoza miasta przez Garcíę. 
Jak mówią yanderier, Leo i sonia (która, podobnie 
jak Leo, była wtedy w dziewiątej klasie), wszystko się 
wtedy zmieniło. yanderier opowiada, że Chavez wy-
dawał się zimny i nieczuły. Rzadko mówił uczniom 
coś miłego i nie przechadzał się po szkole. zamiast 
tego, jak ktoś zauważył, na korytarzach pojawiły się 
kamery monitoringu.

Uczniom rzuciły się w oczy dziwne rzeczy dziejące 
się na granicznym moście w pobliżu szkoły – pracow-
nicy szkoły pojawiali się tam z aparatami fotograficz-
nymi. Uczniowie nie wiedzieli, że García kazał robić 
zdjęcia wychowankom szkoły, którzy rano przyby-
wali z Juárez. Chciał w ten sposób dowiedzieć się, 
którzy z nich nie mieszkają w el Paso. Od pokoleń 
w tej dwunarodowej społeczności rozumiano, jak 
skomplikowane bywają położenie życiowe i status 
obywatelski. Wobec tego o wiele lepiej będzie edu-
kować uczniów, niż dyskryminować ich z powodu 

106

NOWY BYWATEL · NR 13 (64) · LATO 2014



tego, gdzie nocują. dla Garcíi głównym problemem 
było jednak to, że dwunarodowi uczniowie znają an-
gielski w ograniczonym stopniu i prawdopodobnie 
osiągaliby niskie wyniki w egzaminach taks. dlate-
go należało się ich pozbyć.

García skupił się także na uczniach od dawna 
mieszkających w  el Paso, którzy mieli problemy 
w nauce. zaczął wyrzucać ich ze szkoły przy użyciu 
metod jawnie przestępczych. stworzył system unie-
możliwiający przystąpienie do egzaminu uczniom 
źle rokującym w kwestii wyników taks. Kazał po-
zbywać się takich osób ze szkoły. Aby dokonać selek-
cji uczniów, García polecił podwładnym korzystanie 
z programu komputerowego o nazwie inoVa, który 
analizował wyniki egzaminów każdego z uczniów 
i przewidywał, czy mają szansę zdać następnym ra-
zem. Oficjalnym celem było wskazanie osób, które 
potrzebują pomocy w nauce przed przystąpieniem 
do kolejnego egzaminu. García wykorzystał program 
w innym celu – żeby się ich pozbyć.

Leo był jednym z pierwszych wyrzuconych. Gdy 
rozpoczął się semestr zimowy 2008 r., został we-
zwany do gabinetu i usłyszał, że powinien rozpocząć 
edukację ged w sunset high school, szkole dla do-
rosłych, gdzie warunkiem przyjęcia jest ukończenie 

siedemnastego roku życia. Leo miał 16 lat, ale i tak 
został tam skierowany.

Trzy miesiące po rozpoczęciu nauki w liceum bo-
wiego yanderier przeniosła się do ojca do Juárez. 
Miała dobre oceny, ale egzaminy taks były dla niej 
stresujące i nie udawało jej się ich zdać. Pod koniec 
pierwszego roku w  szkole zaczęła mieć problemy 
z frekwencją – częste wielogodzinne korki na moście 
sprawiały, że yanderier regularnie spóźniała się na 
lekcje. Jesienią 2008 r., po nieudanym wiosennym 
egzaminie końcowym, yanderier chciała powtarzać 
ostatnią klasę. Miała wtedy 18 lat. została wezwana 
przez dyrekcję i powiedziano jej, że jest za stara, aby 
kontynuować naukę w tej szkole. Kazano jej zwrócić 
podręczniki i odejść. zrobiła tak, nie wiedząc, że ma 
prawo do pozostania w bowie do 21. roku życia.

sonia, która również nie zdała egzaminu taks, 
opuściła szkołę rok po yanderier. Problemy dziew-
czyny zaczęły się na początku 2008 r. stanęła przed 
sądem, oskarżona o nazwanie nauczyciela „pieprzo-
nym staruchem”. Potem pociągnęła innego ucznia 
za włosy. Ani dyrektor, ani pedagog szkolny nie po-
rozmawiali z nią o problemach. znów stanęła przed 
sądem i ponownie trafiła do policyjnych kartotek. 
W listopadzie 2009 r. udała się do dyrekcji i powie-
działa, że chce opuścić szkołę.

Miała wtedy 17 lat, a zgodnie z prawem obowiązek 
szkolny trwa w Teksasie do 18. roku życia. Ale sonia 
i jej babcia mówią, że dyrekcja zamiast jakoś zare-
agować, stwierdziła: „Jeśli ktoś cię zapyta, po prostu 
powiedz, że przeprowadziłaś się do Juárez”. W kar-
totece soni jako powód opuszczenia szkoły podano 
przeprowadzkę do innego kraju. dzięki temu szkoła 
nie musiała ujmować jej w charakterze kogoś, kto 

„odpadł”. To wyglądałoby źle z perspektywy wytycz-
nych No Child Left behind.

sonia wcale nie zamieszkała w innym kraju. zosta-
ła w el Paso, nudząc się niesamowicie. Trzy miesiące 
po tym, jak opuściła szkołę, założyła najlepsze ubra-
nia i wybrała się do bowiego, żeby ponownie złożyć 

Ustawa No Child Left behind 
wyrządziła trudne do oszaco-
wania szkody ogromnej liczbie 
młodych ludzi, wśród których 
znaczny odsetek stanowią La-
tynosi. system ten sprawił, że 
wiele dzieci ze słabymi wynika-
mi wyrzucono ze szkoły.
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papiery. Powiedziano jej, że z powodu uprzednich 
problemów z zachowaniem oraz rychłego ukończe-
nia 18. roku życia nie może wrócić. A jednak dwu-
krotnie wracała, błagając o  ponowne przyjęcie. 
I dwukrotnie spotkała się z odmową. Nie wiedziała, 
że prawo powtórnego przyjęcia przysługuje każde-
mu uczniowi przed ukończeniem 21 lat.

Oszukańczy plan dyrektora Garcíi zadziałał. 
Po pozbyciu się słabych i  sprawiających kłopo-
ty uczniów  – zwanych przez dyrekcję Bowie los 
problemáticos – wyniki taks w tej placówce nagle 
znacząco się poprawiły. Do tego stopnia, że ze szko-
ły w tarapatach liceum Bowiego stało się placówką 
spełniającą stanowe normy. García dostał ponad 
56 tys. dolarów premii. Dwa razy otrzymał nomina-
cję na kuratora stanowego.

Wszystko zaczęło jednak wychodzić na jaw 
w 2009 r., gdy dan Wever, były członek rady szkoły, 
zauważył, że rocznik z 2007 r., liczący początkowo 
381 uczniów, stopniał po roku do zaledwie 170. We-
verowi wydało się to podejrzane, a swoimi wątpliwo-
ściami podzielił się z ówczesnym senatorem eliotem 
shapleighem. Razem zaczęli wgłębiać się w szczegóły 
sprawy. fbi przyjrzało się również innym działaniom 
Garcíi – kontraktowi opiewającemu na sumę 450 tys. 
dolarów, który zawarł ze swoją partnerką. W między-
czasie lokalny dziennik „el Paso Times” przeprowa-
dził własne dochodzenie w sprawie domniemanych 
oszustw w liceum bowiego, zaś fbi wszczęło wstępne 
śledztwo. W ubiegłym roku García został uznany win-
nym oszustw i skazany na karę 42 miesięcy pobytu 
w więzieniu federalnym. był pierwszym kuratorem 
w kraju skazanym za oszustwa i fałszowanie wyni-
ków egzaminów w zamian za korzyści majątkowe.

dyrektor Jesus Chavez zrezygnował ze stanowiska 
w ubiegłym roku. Niedługo potem lokalne władze 
oświatowe zostały zawieszone i zastąpione przez za-
rząd ustanowiony przez władze stanowe, upoważ-
niony do zarządzania okręgiem el Paso przez dwa 
lata. Na czele tego gremium stoi dee Margo, republi-
kanin i były deputowany teksańskiej Izby Reprezen-
tantów. dwa lata wcześniej głosował za obcięciem 
wydatków na edukację publiczną o kwotę 5,4 mld 
dolarów.

Doniosłe oszustwo
Miecz Damoklesa wisi nad szanowanymi instytucja-
mi edukacji publicznej, służącymi – jak liceum Bo-
wiego – niezamożnym uczniom znającym angielski 
od niedawna. Jeśli nie będą oni osiągać wystarcza-
jąco dobrych wyników, szkołom zagrozi zamknięcie. 
Nauczyciele lekceważą trudności uczniów mających 
kłopoty z nauką i problemy emocjonalne. Zamiast 
pomóc – karzą ich. System egzaminów doniosłych 
podsyca przy tym obsesję na punkcie śledzenia 

i dzielenia imigrantów na zasługujących i niezasłu-
gujących na środki publiczne. To z kolei wywołuje 
strach i konflikty w lokalnej społeczności.

Pedro Noguera, naukowiec z Uniwersytetu Nowo-
jorskiego, jest zdania, że nawet jeśli uczniowie nie 
zostaną wyrzuceni ze szkoły, egzaminy doniosłe nie 
zwiększą ich wiedzy i nie pomogą im osiągnąć suk-
cesu na dalszych etapach edukacji. – „Trudno w tej 
sytuacji mówić o kształceniu młodzieży” – argumen-
tuje. Różnice w wynikach między uczniami zamoż-
nymi i biednymi, białymi i z mniejszości etnicznych, 
to, jak mówi, „kwestia nierówności”. – „egzaminy 
doniosłe nie rozwiązują problemu nierówności”.

Jednak wypychanie słabszych uczniów poza sys-
tem edukacji trwa, przynajmniej w Nowym Jorku. 
Jennifer solar z Advocates of Children, organizacji 
broniącej praw obywatelskich uczniów, mówi, że jej 
grupa zajmuje się obecnie dokumentowaniem przy-
padków pozbywania się osiemnastolatków ze szkół. 
Noguera wskazuje zaś, że tak długo, jak ten system 
będzie obowiązywał, niewiele będzie można zrobić, 
aby całkowicie wyeliminować nadużycia. łatwo 
jest bowiem dyrekcji przekonać osiemnastolatków 
i dziewiętnastolatków, że edukacja ged jest lepszym 
pomysłem niż pozostanie w dotychczasowej szkole.

Po ubiegłorocznym bożym Narodzeniu okręg 
szkolny el Paso ogłosił, że odnajdzie wyrzuconych 
uczniów i zaoferuje im zajęcia wyrównawcze. Wła-
dze stanowe uchwaliły ustawę, na mocy której takie 
działania stały się dla okręgu obowiązkowe.

Poszukiwania okazały się jednak w dużej mierze 
nieskuteczne. Wielu uczniów przeprowadziło się i nie 
można było ich odnaleźć. Inni mają już małżonków, 
partnerów, dzieci, pracę i dużo obowiązków. zamiast 
dopasować czas i miejsce zajęć do indywidualnych 
okoliczności, okręg szkolny zaoferował wielogodzin-
ne zajęcia w stałych lokalizacjach, odbywające się 
tylko w dni robocze. spośród setek uczniów z el Paso, 
którzy zostali wypchnięci ze szkoły, tylko 19 było 
w stanie i chciało dalej się uczyć.

Wspomnienie szkolnych dni
Leo spędził ostatnie trzy i pół roku, pracując w nie-
pełnym wymiarze godzin w domu opieki dla osób 
chorych i starszych. Zarabia kilkaset dolarów mie-
sięcznie. Czuje się jak w pułapce – bez dyplomu ukoń-
czenia szkoły, bez porządnej pracy, bez możliwości 
utrzymania swojej dziewczyny i ich rocznej córki.

dopiero rozmowa ze mną uświadomiła mu, że na-
ruszono jego prawa. znalazł prawnika z lokalnego 
oddziału organizacji disability Rights Texas, który 
złożył skargę do Teksańskiej Agencji ds. edukacji 
w imieniu czterech byłych uczniów z el Paso. Napi-
sano w niej, że okręg szkolny nie był w stanie zapew-
nić osobom takim jak Leo odpowiedniej edukacji. 
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zdaniem prawnika Constance’a Wannamakera skar-
ga ta zostanie uwzględniona. Jeśli tak się stanie, Leo 
uzyska możliwość uczestnictwa w programie przy-
gotowawczym do ged dostosowanym do jego możli-
wości czasowych i potrzeb.

yanderier nie rozmawiała z ojcem, odkąd opuści-
ła szkołę. Gdy powiedziała mu o tym, co się stało, 
wpadł w szał. – „zrobiłabyś coś ze swoim życiem!” – 
krzyczał. – „Jesteś nikim!”. dziewczyna wciąż myśli 
o tym dniu i tej kłótni. Wróciła do Juárez, aby tam 
zdobyć dyplom w prywatnej szkole. Potem wyszła 
za mąż za Jonathana J., mieszkańca el Paso i kolegę 
z liceum, który również został zmuszony do opusz-
czenia bowiego. Gdy dowiedziała się ode mnie, że 
jej prawa zostały pogwałcone, nawiązała kontakt 
z działaczami społecznymi ds. edukacji w el Paso. 
za radą jednego z nich rozpoczęła kurs księgowo-
ści w dwuletnim college’u. Ma nadzieję, że pewnego 
dnia będzie pracować w banku w el Paso.

sonia ma teraz 21 lat i mieszka w el Paso z mężem 
oraz rocznym synkiem. Odkąd trzy lata temu nie 
przyjęto jej do bowiego, kilka razy próbowała kon-
tynuować naukę w  trybie wieczorowym. dziecko 
oraz praca skutecznie jej w tym jednak przeszkadza-
ły. W zeszłym roku rozpoczęła edukację w szkole 

letniej, ale jej mąż, który jest mechanikiem, stracił 
pracę. drugiego dnia szkoły zadzwonili do soni z fir-
my, gdzie ubiegała się o pracę. Poinformowano ją, że 
mają wolne stanowisko. Ponownie zrezygnowała 
z nauki. Obecnie pracuje na stacji benzynowej jako 
kasjerka. dawna szkoła nadal nie daje jej spokoju. – 

„Czasami śni mi się, że jestem ze znajomymi w klasie, 
uczę się, piszę. Wtedy budzę się, wiedząc, że to był 
tylko sen. Że nie mogę tam wrócić”. 

Tłum. Mateusz batelt

Tekst pierwotnie ukazał się w lewicowym amerykańskim 
miesięczniku „In These Times”, w numerze z listopada 2013 r. 
strona internetowa pisma: inthesetimes.com. Na potrzeby 
przedruku poczyniono drobne skróty dotyczące nieistot-
nych dla polskiego czytelnika kwestii natury geograficznej 
i historycznej. 

Przypisy tłumacza: 
1. High-stakes (ang.), typ egzaminu, decydującego np. o przy-

jęciu na studia. taks (ang.), Texas Assessment of Knowled-
ge and skills, czyli Teksańska Ocena Wiedzy i Umiejętności.

2. General educational development, amerykański egzamin 
powszechnie uznawany za odpowiednik dyplomu ukoń-
czenia szkoły średniej.

b Glenn fawcett, flickr.com/photos/secdef/6715790891

bn Kendra, flickr.com/photos/chaparral/1362189389

bna Jonathan McIntosh, flickr.com/photos/jonathanmcintosh/3975159839

b Alberto G., flickr.com/photos/albertogp123/5843577306
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Początki świata, w  którym obecnie żyjemy, sięgają 
XVI wieku1. Można nie zgadzać się z wieloma tezami 
Immanuela Wallersteina, można uznawać je za zbyt 
daleko idące lub niepoparte wystarczającymi dowo-
dami, jednak z tym zdaniem zgodzić się trzeba. zręby 
współczesnego zglobalizowanego świata tworzyły się 
podczas wielce ciekawego dla historii gospodarczej 
okresu od XVi do XViii wieku. To wtedy powstawa-
ły fundamenty kapitalizmu, tworzyły się podstawy 
światowego podziału pracy, kreowały zasady glo-
balnej wymiany, a pozycje, które w tamtym okresie 
zajmowały poszczególne kraje, do dziś odbijają się 
we współczesnym układzie gospodarczym. dlatego 
dla zrozumienia, czemu Polska jest w tym miejscu, 
w którym jest, dlaczego stanowi co najwyżej półpe-
ryferię gospodarczego centrum zachodniego świata, 
dlaczego pomimo całkiem dynamicznego rozwoju 
w ciągu ostatnich 25 lat wciąż wlecze się w ogonie 
państw wysokorozwiniętych, niezbędne jest przyj-
rzenie się tamtemu okresowi  – I  Rzeczpospolitej.

Nieprzypadkowo Anna sosnowska swą pracę na 
temat sporu historyków o gospodarcze dzieje ówcze-
snej Polski zatytułowała „zrozumieć zacofanie”. Aby 
zrozumieć nasze zapóźnienie względem krajów za-
chodu, potrzeba głębokiej refleksji nad tamtym okre-
sem, który miał niebagatelny wpływ na wszystko, co 
wydarzyło się po nim. Nie chcę tutaj zabierać głosu 
w dyskusji, czym była demokracja szlachecka albo 
jaką cezurę dziejową powinniśmy przyjmować, gdy 
mówimy o I Rzeczpospolitej. zamierzam przyjrzeć 
się relacjom ekonomicznym w Polsce od XVi do XViii 
wieku. Relacjom, na które największy wpływ miały 
panujące wtedy zjawiska poddaństwa chłopów oraz 
pańszczyzny.

Zachodni chłop niewolnikiem nie jest
Poddaństwo można podzielić na trzy typy – osobiste, 
gruntowe i sądowe. Pierwszy z nich to najbardziej 
ścisły wymiar poddaństwa, oznaczający ogranicze-
nie wolności osobistej poddanego przez wolę pana, 
np. zakaz zmiany siedziby bez zezwolenia. drugi 
typ obejmował ograniczenia w dysponowaniu po-
siadaną ziemią, trzeci oznaczał poddanie się pań-
skiej jurysdykcji sądowej. Nietrudno się domyślić, 
iż pierwszy z  nich stanowił najmniej przyjemne, 
z naszego punktu widzenia, zjawisko. W XViii w. na 
zachodzie europy było ono jednak w zasadzie w zu-
pełnym zaniku – albo stanowiło ledwo pamiętany 
relikt przeszłości (zachodnie Niemcy), albo wręcz 
było kompletnie zapomniane (francja). Pozostały 
tam już tylko głównie elementy poddaństwa grun-
towego i sądowego2. fernand braudel przytacza cytat 
duchownego z Górnej Austrii z 1646 r., który wiele 
powie o tamtejszej sytuacji: Bogu niech będą dzięki, 
że nie ma już teraz w okolicy ludzi niewolnych i że każ-
dy może i powinien pracować tam gdzie chce3.

Poza typem poddaństwa sytuację na wsi okre-
ślał także typ ustroju rolnego. Można ich wymienić 
cztery: bazujący na drobnej własności, czynszowy 
(wielka własność oparta o sieć małych gospodarstw 
płacących czynsz właścicielowi), folwarczno-pańsz-
czyźniany (oparty o  wielkie folwarki uprawiane 
głównie przez chłopów przymusowo odrabiających 
pańszczyznę) oraz folwarczny (w  wielkich folwar-
kach pracują robotnicy najemni). O ile w zachodnich 
Niemczech dominowała wielka własność (drobna 
stanowiła z  reguły kilka do kilkunastu procent), 
o  tyle już we francji bardzo duże znaczenie mia-
ła własność drobna (nawet do 50 proc. obszarów 

Pańszczyzną polska stoi,
czyli rzecz o I RP i jej zgubnej 
polityce gospodarczej

Piotr Wójcik
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wiejskich w środkowej francji). Jeśli mowa o wielkiej 
własności, to była ona na zachodzie europy przede 
wszystkim czynszowa. folwarki częściej występo-
wały w południowo-zachodnich Niemczech, jednak 
były znacznie mniejsze niż te w europie Środkowo-

-Wschodniej. Przede wszystkim jednak we wszyst-
kich typach gospodarstw dominowała praca najemna. 
Pańszczyzna, nawet jeśli jeszcze gdzieś występowała, 
nie wynikała z poddaństwa osobistego (np. w ha-
nowerze z sądowego), a jej wymiar był minimalny 
(np. we francji kilka do kilkunastu dni w roku). Poza 
tym sytuacja materialna chłopów była na tyle do-
bra, że często sami się wykupywali z pańszczyzny. 
Jeśli chodzi o samą wysokość obciążeń, to sytuacja 
wyglądała różnie – w niektórych regionach były one 
bardzo niskie, a w niektórych z kolei dość wysokie 
(np. w beauvais dochodziły do 40 proc. dochodów). 
zasadniczo jednak miały one tendencje do spadku. 
stosunkowo wysokie obciążenia istniały w Anglii, 
aczkolwiek w zamian za to tamtejsza szlachta wzię-
ła na siebie intensywną modernizację rolnictwa, co 
odciążyło chłopstwo z tego obowiązku4.

Wieś polska – mechanizmy wyzysku
W Polsce czasów tzw. demokracji szlacheckiej rzecz 
przedstawiała się zgoła inaczej. I to w zasadzie na 
wszystkich poziomach. Poddaństwo było absolut-
nie jednym z najważniejszych czynników kształtu-
jących ówczesną polską rzeczywistość. Co więcej, 
był to czynnik właściwie suwerennie kształtowany 
przez szlachtę, w której rękach spoczywała władza 
ustawodawcza, czyli sejm. Rozróżnianie poddań-
stwa w  Polsce na powyższe trzy typy ma charak-
ter czystego teoretyzowania, gdyż wszystkie one 

tworzyły spójną całość w ramach jednej instytucji 
poddaństwa, w której zależność osobista była rozbu-
dowana do znaczących rozmiarów.

Ustrój rolny kształtował się także zupełnie inaczej 
niż na zachodzie. W zasadzie w całym omawianym 
okresie dominowała wielka własność ziemska – wła-
sność drobnoszlachecka stanowiła zdecydowa-
ną mniejszość, a własność włościańska (chłopska) 
z oczywistych względów nie istniała (miała co naj-
wyżej cechy użytkowania). Charakter tej własności 
był w przeważającej części folwarczno-pańszczyź-
niany. Nawet jeśli według niektórych szacunków 
pod koniec XViii w. chłopskie grunty rolne stano-
wiły ok. połowy wszystkich, to z powodu dominacji 
pańszczyzny nad czynszami były one uzależnione od 
folwarków. W tych ostatnich występowała czasami 
praca najemna, lecz była ona zupełnie drugorzędna. 
Cały system opierał się na przymusowej pracy chło-
pów, do czego dochodzono stopniowo5.

W niektórych regionach Polski jeszcze na początku 
XVi w. na rolach pańskich w znaczącym stopniu praco-
wali pracownicy najemni, a wymiar pańszczyzny był 
niewielki. Jednak właśnie w pierwszej połowie XVi 
w. rozpoczął się proces zwany „refeudalizacją”. Sej-
my bydgoski i toruński z lat 1520 i 1521 wprowadziły 
pańszczyznę tygodniową, co oznaczało, że jej wymiar 
od tej pory miał być określany względem jednego ty-
godnia (wcześniej wynosiła ona najwyżej kilkanaście 
dni w roku). Rozpoczęło się niepozornie – od jednego 
dnia pańszczyzny tygodniowo z łanu (łan to dawna 
jednostka miary powierzchni pól). W drugiej poło-
wie XVi w. wynosiła ona już 3 dni, a około roku 1600 – 
6 dni. Oczywiście było to liczone dla gospodarstwa, 
tak więc jednołanowe trzyosobowe gospodarstwo 
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w razie pracy wszystkich członków jednocześnie mo-
gło odrobić pańszczyznę w dwa dni robocze. 

To jednak nie wszystko – panowie wymyślili tzw. 
pańszczyznę… dodatkową. Ordynowaną w razie po-
trzeby – np. usługi transportowe, pomoc przy spła-
wie zboża rzeką itp. Myliłby się, kto myśli, że w takim 
razie zrezygnowano z pozostałych danin, np. w na-
turze. Te sumiennie ściągano, podobnie zresztą jak 
czynsze, które w wieku XVi stanowiły równowartość 
około 5 proc. chłopskich dochodów (1 zł z łanu). Pod-
liczając to wszystko, ok. 1570 r. pan średnio w 60 proc. 
czerpał dochody z darmowej pracy chłopa w ramach 
pańszczyzny na folwarku, a w 40 proc. z obciążenia 
owoców pracy chłopa w  gospodarstwie włościań-
skim (czyli zabierał ok. 30 proc. tego, co chłop wy-
pracowywał na „własnej” roli)6. 

Nie ulega wątpliwości, że suma obciążeń chłopów 
była dużo wyższa w krajach gospodarki folwarczno-

-pańszczyźnianej niż czynszowej. Jednak na pod-
daństwo nie składały się same tylko obciążenia 
pracy. Wielkie znaczenie miał osobisty wymiar pod-
daństwa. Jednym z  jego przejawów było przywią-
zanie do ziemi, co oznaczało zakaz zmiany miejsca 
zamieszkania bez zgody pana. Lokalnie była czasami 
wymagana także zgoda przy zawieraniu związków 
małżeńskich, choć ten zwyczaj nie był akurat roz-
powszechniony. Jednym z bardziej bulwersujących 
faktów z tamtych czasów była możliwość… sprzeda-
nia lub podarowania chłopa. Jeszcze większe oburze-
nie wywołuje kara za zabicie chłopa – otóż wynosiła 
ona 30 grzywien. Średni roczny dochód z folwarku 
wynosił ok. 115 grzywien, tak więc w zasadzie pano-
wie mogli zabijać chłopów bezkarnie7. Wszystkie te 
fakty jasno wskazują, że sytuacja chłopa z czasów 
Pierwszej Rzeczpospolitej była de facto sytuacją 
niewolnika i tylko praktyka idealizowania polskiej 
historii spowodowała, że nie jest to tak nazywane 
w dzisiejszym dyskursie.

System niewolniczy kwitnie
Cały proces zniewalania chłopów przebiegał stopnio-
wo i wręcz niepostrzeżenie dla nich samych. W XVi w. 
nastąpił znaczny wzrost cen zboża, na którego upra-
wie oparły się folwarki, co znacznie zwiększyło ich 
zyski. Odbiło się to pozytywnie także na sytuacji 
materialnej chłopów, dlatego też podczas początko-
wych etapów refeudalizacji panowie nie odczuwali 
żadnego oporu z ich strony8. Te znakomite warunki 
wymiany wpłynęły na ukształtowanie się charakte-
ru gospodarki polskiej na kolejne lata. Przytłaczającą 
część swych dochodów z gospodarstwa folwarczne-
go panowie czerpali z produkcji rolnej – było to ok. 
80 proc. hodowla zwierząt przynosiła jedynie ok. 
10 proc. dochodów, a resztę stanowiła marginalna 
działalność sadownicza czy warzywnicza9.

Jednak zyskowność folwarków nie wynikała tyl-
ko z  wysokich cen zboża, lecz przede wszystkim 
z pańszczyzny. Jej istnienie fundamentalnie zmniej-
szyło kapitał potrzebny folwarkom do funkcjonowa-
nia. Za pracę nie trzeba było płacić, ponieważ była 
ona darmowa. Za narzędzia również, gdyż chłopi 
musieli przynosić swoje i dbać o nie we własnym 
zakresie. Podobnie rzecz miała się z inwentarzem 
żywym. O modernizacji rolnictwa przez szlachtę, jak 
w Anglii, nie było mowy. Tutaj szlachcic, niczym ra-
sowy współczesny „przedsiębiorca”,  starał się mak-
symalnie ciąć ponoszone koszty i  możliwie dużo 
przenosić ich na chłopa. 

Wydatki na zakup ziemi w  razie potrzeby tak-
że nie występowały – wystarczyło tylko odebrać ją 
włościanom, zgodnie z przyjętym założeniem, że go-
spodarstwa chłopskie mają ograniczyć się jedynie 
do produkcji niezbędnej do przeżycia. To rozwiąza-
nie nie tylko umożliwiło darmowy dostęp do ziemi, 
ograniczony wyłącznie egzystencjalnymi potrzeba-
mi poddanych (które zresztą można było nagiąć – pod 
koniec XViii w. rozmiary gospodarstw chłopskich 
momentami znajdywały się poniżej limitu „działki 
wyżywieniowo-produkcyjnej”)10, ale też skutecznie 
wyrugowało chłopów z rynku, czyli szlachta pozby-
ła się konkurencji. Miało to również wyraz w pra-
wie – wszelkie nadwyżki produkcji chłopskiej były 
obowiązkowo skupywane przez szlachtę, aby żaden 
z bardziej przedsiębiorczych włościan nie zaczął nimi 
samodzielnie handlować. To dowolne wręcz kształ-
towanie areału upraw powodowało, że korzyści z tzw. 
dobrych lat czerpał przede wszystkim folwark. Gdy 
na horyzoncie widać już było dobre zbiory, panowie 
po prostu zwiększali powierzchnię roli, oczywiście 
kosztem włościan, by móc sprzedać jeszcze więcej 
zboża. Była to w zasadzie metoda nieograniczone-
go wyzysku, a jeśli ograniczonego, to tylko fizyczną 
wytrzymałością chłopa. Według wyliczeń Witolda 
Kuli, w latach 1550–1750 dochody magnatów wzrosły 
o 100 proc., szlachty o 42 proc., natomiast chłopów 
spadły o 7,5 procent11. 

Jednak ten sposób gospodarowania musiał w koń-
cu odbić się negatywnie na rolnictwie. Wzrost 
sprzedaży oparty na prostackiej wręcz ekspansji, 
polegającej jedynie na zwiększaniu areału upraw 
i ewentualnie cięciu kosztów, zupełnie niepoparty 
modernizacją, innowacjami czy inną próbą zwięk-
szenia produktywności, prowadził prosto w ślepą 
uliczkę. Już na początku XVii w. coraz wyraźniejsze 
stawało się wyczerpywanie dostępnych powierzchni 
rolnych, intensywnie wyjaławianych ekstensywną 
gospodarką. Powszechna była również bardzo mi-
zerna praca chłopów, którzy nie byli zainteresowa-
ni wzrostem dochodów z niej, gdyż nie mieli z tego 
żadnych korzyści. Podczas odrabiania pańszczyzny 

112

NOWY BYWATEL · NR 13 (64) · LATO 2014



pracowali najgorszymi narzędziami (pan i tak nie 
miał lepszych, bo nie miał ich wcale), niejednokrot-
nie sabotowali prace folwarków w odwecie za ucisk. 
Zdecydowanie efektywniej pracowali we własnych 
gospodarstwach, jednak te systematycznie traciły 
na znaczeniu w krajowej produkcji z powodu ogra-
niczania ich wielkości i zakazu inwestowania przez 
chłopów. Spadek efektywności produkcji rolnej, na 
której opierała się cała polska gospodarka, był dra-
matyczny. Jeszcze w  XVi w. z  jednego wysianego 
ziarna otrzymywano pięć, w kolejnym stuleciu już 
tylko cztery, natomiast w połowie XViii w. zaledwie 
trzy12. Oczywiście w reakcji na spadające dochody 
panowie zwiększali wymagania wobec chłopów (czy 
to przez wzrost pańszczyzny, czy odbieranie kolej-
nych połaci ziemi), co jeszcze gorzej odbijało się na 
produktywności. Takie błędne koło musiało prowa-
dzić do katastrofy – nie tylko gospodarczej, ale i poli-
tycznej. A to, jak wiemy, nastąpiło pod koniec XViii w.

Gdańsk daje zarobić – obcym 
Produkcja rolna, która w związku ze wzrostem cen 
zboża i rozwojem pańszczyzny zdominowała pol-
ską gospodarkę, była przygotowywana zarówno na 

rynek zewnętrzny, jak i wewnętrzny. Produkcja na 
rynek zewnętrzny rozwijała się bardzo dynamicz-
nie z dwóch powodów. Po pierwsze – w Niderlan-
dach nastąpił znaczny wzrost popytu na polskie 
zboże, które kupcy z Amsterdamu ochoczo naby-
wali, zresztą nie tylko na swój rodzimy rynek, ale 
też w innych krajach. Po drugie – warunki wymiany, 
czyli tzw. terms of trade, znacząco polepszały się 
właśnie dla zewnętrznego handlu zbożem. Czynnik 
ten badał Witold Kula i stwierdził, że dla sprzedaw-
ców zboża warunki wymiany zagranicznej w latach 
1550–1750 wzrosły ośmiokrotnie, co znaczy, że za 
ten sam sprzedany kontyngent towaru można było 
zakupić osiem razy więcej produktów. Natomiast 
wzrost dla wymiany krajowej wyniósł tylko 50 pro-
cent13. Tak więc eksport zboża stawał się najbardziej 
opłacalny, jednak pozwolić sobie na to mogła wy-
łącznie magnateria dysponująca odpowiednią ilo-
ścią zboża oraz kapitału potrzebnego chociażby do 
jego transportu.

Sytuacja, w  której najbardziej opłacalna dzia-
łalność jest dostępna tylko dla najbogatszej 
i  najbardziej uprzywilejowanej grupy, musiała 
skończyć się dalszym rozwarstwianiem dochodów 
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i petryfikowaniem sytuacji. W XVi i XVii w. nastąpił 
znaczny wzrost zamożności magnatów, tymczasem 
bieda szerzyła się nawet wśród drobnej szlachty14. 
Magnaci, którzy z roku na rok coraz bardziej mono-
polizowali środki produkcji w Polsce, w ogóle nie 
byli zainteresowani jej modernizowaniem czy szu-
kaniem nowych sposobów działalności gospodarczej, 
ponieważ mieli pod ręką łatwy sposób zarabiania. 
A zatem jedyna grupa, która miała możliwości, aby 
wprowadzić Polskę na wyższy poziom rozwoju, zu-
pełnie nie zakładała takich planów. I RP upodabniała 
się do zacofanego państwa rentierskiego, eksploatu-
jącego bezlitośnie swoje bogactwa naturalne i spro-
wadzającego z  zagranicy wszelkie luksusowe lub 
bardziej skomplikowane produkty.

Taki stan utrzymywał się również z  innych po-
wodów. Jednym z nich było przekonanie szlachty, 
że ich kraj jest „spichlerzem europy”, że żywi kon-
tynent itp. Przekonanie to było zupełnie błędne. 
Nawet w szczytowym momencie eksportu polskie 
zboże stanowiło zaledwie ok. 0,5 proc. europejskie-
go spożycia, tak więc dla zachodniej konsumpcji 
miało ono znaczenie wręcz marginalne15. eksport 
polskiego zboża miał fundamentalne znaczenie 
przede wszystkim dla polskich możnowładców, któ-
rzy czerpali z tego gros swych sporych dochodów. 
Innym z czynników stabilizujących ten niekorzyst-
ny dla Polski stan była niewątpliwie działalność 
kupców holenderskich, którzy zdominowali polski 
handel zbożem i byli zainteresowani utrzymywa-
niem takiej sytuacji. Czynili to różnymi sposobami, 
np. płacąc za zboże z góry w formie zaliczek jesz-
cze przed zbiorami, dzięki czemu kontrolowali ceny, 
które nawet w przypadku słabszych lat dla nich nie 
wzrastały – szlachta oczywiście w takiej sytuacji 
przerzucała koszty albo na chłopów, albo na klien-
tów wewnętrznych. Trudno jednak uznać ten wpływ 
zewnętrzny za decydujący, jak chcieliby zwolennicy 
teorii kolonialnej (np. Wallerstein). Bogata polska 
szlachta miała narzędzia i możliwości, by wydostać 
się z zaklętego kręgu zacofania. Nie uczyniła tego, 
gdyż nie zamierzała komplikować swego przyjem-
nego życia. Sami sobie zgotowaliśmy ten los – nikt 
za nas tego nie uczynił.

Stary kontynent miastami stoi
XVi wiek rozpoczął się okresem dynamicznej urba-
nizacji na zachodzie europy. Wzrostowi znaczenia 
miast towarzyszył także szybki rozwój miejskiego 
przemysłu. Miasta w tym okresie stawały się mo-
torami rozwoju gospodarczego, rosnącej wymiany 
handlowej między nieraz bardzo odległymi terena-
mi, a także swoistymi inkubatorami innowacji. Ich 
pozytywne oddziaływanie promieniowało na bar-
dzo duże połacie krajów, w których były usytuowane. 

Już od końca średniowiecza blisko współpracowały 
one także z państwem, a patrycjat miejski często 
spełniał niebagatelną rolę państwowotwórczą16. Ich 
reprezentanci zasiadali w krajowych ciałach przed-
stawicielskich, takich jak np. francuskie stany Ge-
neralne. Poszczególne miasta potrafiły wypracować 
sobie bardzo znaczącą pozycję w skali całego kon-
tynentu. z polskiej perspektywy wielce istotny był 
Amsterdam, który dominował w  handlu polskim 
zbożem, ale także inne miasta kupieckie były po-
tęgami gospodarczymi – np. włoskie Wenecja czy 
Genua. Pas Antwerpia-Wenecja był największym za-
głębiem ówczesnej urbanizacji na zachodzie europy. 
Właśnie mniej więcej w tym pasie znajdowała się 
m.in. Norymberga, która zdaniem Johannesa Mül-
lera była wręcz geometrycznym centrum aktywnego 
życia Europy. Jej kontakty handlowe rozpościerały 
się aż do Afryki i bliskiego Wschodu i była ważnym 
czynnikiem boomu gospodarczego w XVi-wiecznych 
Niemczech17. Przykładem niezwykle szybkiego roz-
woju jest Londyn, który w ciągu stu lat, między 1600 
a 1700 rokiem, zwiększył liczbę mieszkańców o 100 
proc. – do pół miliona. Jego pozytywny wpływ dał 
się odczuć także w Walii i szkocji, dzięki niemu roz-
wijały się dziesiątki brytyjskich miasteczek, które 
znalazły w nim dla siebie duży rynek zbytu. To tylko 
wybrane przykłady.

XVi wiek to dynamiczny rozwój nie tylko miast, ale 
także całej zachodniej gospodarki, a pośrednio in-
nych obszarów życia społecznego. W okresie tym za-
czyna dominować merkantylizm – doktryna polityki 
gospodarczej charakterystyczna dla czasów monar-
chii absolutnych, jednak pełniąca istotną rolę za-
równo po okresie absolutystycznym, jak i w krajach, 
które tego okresu w ogóle nie przeszły (np. w UsA za 
czasów Alexandra hamiltona na stanowisku sekreta-
rza skarbu)18. Merkantylizm miał różnorakie oblicza, 
jednak była to doktryna mocno protekcjonistyczna, 
stawiająca na rozwój rynku wewnętrznego, dla której 
niezmiernie istotne było gromadzenie możliwie du-
żej ilości kapitału (w tamtych czasach głównie drogo-
cennych kruszców) w danym kraju. była to doktryna 
stricte kapitalistyczna, gdyż bazująca na akumulacji 
kapitału.

Jak zgiąć kark mieszczucha
słabsze położenie miast z naszego regionu wzglę-
dem zachodnich sięga jeszcze średniowiecza, w któ-
rym to okresie zachodnioeuropejskie miasta zyskały 
znaczącą pozycję. faktem jest jednak, że na fali oży-
wienia gospodarczego, podczas którego świat od-
reagowywał kryzys wieku XiV spowodowany m.in. 
epidemią dżumy, polskie miasta także przeżywa-
ły rozwój, aż do ostatniej ćwierci XVi wieku19. Ich 
status zaczął się jednak stopniowo pogarszać wraz 
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z postępującą refeudalizacją. działo się tak zarówno 
w wyniku procesów gospodarczych rozpoczętych 
przez szlachtę, jak i wskutek świadomych działań 
tej warstwy. 

Przede wszystkim w mieszczan I RP uderzała po-
lityka handlowa szlachty, która sama zbudowała 
sobie pozycję największych krajowych dostawców 
artykułów, rezygnując z  pośredniej roli kupców. 
handlowa rola patrycjatu miejskiego w  zdecydo-
wanej większości polskich miast została bardzo 
ograniczona, co wyraźnie odbijało się na ich dal-
szym rozwoju. Przygniatająca większość eksportu 
była wysyłana bezpośrednio do Gdańska, z pomi-
nięciem miast i patrycjatu z głębi kraju. Mimo to 
nawet w Gdańsku rola mieszczan rodzimych została 
wyraźnie ograniczona, a w mieście tym znakomitą 
pozycję osiągnął patrycjat amsterdamski i ewentu-
alnie antwerpski, choć na pewno sytuacja patrycja-
tu gdańskiego była nieporównywalnie lepsza niż 
sytuacja mieszczan z  innych polskich ośrodków. 
szlachta bojąca się konkurencji ze strony patrycja-
tu i oskarżająca go regularnie choćby o drożyznę, 
podejmowała także stanowcze kroki zmierzające 
do umniejszenia roli miast. Mieszczanie, podob-
nie jak chłopi, zostali wykluczeni ze wspólnoty 
politycznej, co przejawiało się m.in. w tym, że nie 
zasiadali w  sejmie i  nie mieli dostępu do pełnie-
nia państwowych urzędów. W 1565 r. sejm podjął 
uchwałę, która zakazywała polskim kupcom eks-
portu oraz importu, i faworyzowała kupców zagra-
nicznych. Nawet jeśli uchwała ta w zasadzie nigdy 
nie była przestrzegana, to i tak jasno wskazuje na 
wrogie nastawienie szlachty do mieszczan, którzy 
jawili się jako realne zagrożenie dla dominującej 
pozycji posiadaczy ziemskich. szlachta zapewniła 

sobie monopol na skup nadwyżek z gospodarstw 
chłopskich (co odbywało się w sposób przymusowy), 
a dodatkowo aktywnie zwalczała prawo niektórych 
miast (np. Torunia) do składu towarów. zaciekle 
zwalczała wszelkie ograniczenia celne w nią ude-
rzające – w 1479 r. wzniesienie komory celnej we 
Włocławku spotkało się z gwałtownym jej oporem. 
I dopięła swego – po pewnym czasie została zupeł-
nie zwolniona z ceł eksportowych i importowych20. 
Nie należy również zapominać, że niektóre grupy 
mieszczan także musiały odrabiać pańszczyznę. 
szczególnie dotyczyło to ludności mniejszych miast 
uprawiającej takie zawody jak rzeźnictwo czy mły-
narstwo21.

Nie dla szlachty patriotyzm (gospodarczy)
Tylko największe miasta były w stanie poradzić sobie 
z tak zorganizowaną polityką szlachty wymierzoną 
przeciw nim. Oprócz Gdańska dobrze rozwijającym 
się miastem w Polsce był jeszcze Toruń, jednak ich 
wpływ nie promieniował na otoczenie tak jak wpływ 
miast zachodnich. W zasadzie powodzenie Gdańska 
i Torunia było autonomiczne wobec reszty gospo-
darki, która nie miała możliwości czerpania korzyści 
z ich niektórych sukcesów. Nie należy również zapo-
minać, że rozwój Gdańska wcale nie musiał wpływać 
na wzrost znaczenia gdańskich kupców. sytuację na 
gdańskim rynku dobrze obrazuje proporcja statków 
przepływających przez sund – cieśninę na bałtyku 
między danią i szwecją. O ile w 1497 r. przepłynęło 
tamtędy 567 statków niderlandzkich oraz 113 gdań-
skich, to już w  roku 1540 ta relacja wynosiła 890 
do 5622. 

Ucisk mas chłopskich oraz poddaństwo osobiste 
wpłynęły na ograniczenie swobody siły roboczej, co 
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w sposób oczywisty uderzyło w rynek pracy najem-
nej i poważnie utrudniło jakąkolwiek bardziej skom-
plikowaną produkcję miejską23. znaczny eksport 
surowców oraz dominacja szlachty także w handlu 
wewnętrznym bardzo wyraźnie ograniczyły miesz-
czanom dostęp do materiałów, co w krajową produk-
cję uderzyło jeszcze bardziej. Odsunięcie chłopów 
od rynku sprawiło też, że dramatycznie zawęził się 
rynek wewnętrzny, m.in. popyt na produkty rodzi-
mego rzemiosła. stosunki między wsią a mniejszymi 
miastami zostały ograniczone do tego stopnia, że po 
obu stronach odrodziła się wręcz gospodarka natu-
ralna. Szlachta, czyli jedyna grupa społeczna, która 
dysponowała poważną siłą nabywczą i kapitałem, 
zupełnie nie była zainteresowana nie tylko zaku-
pem miejscowych towarów, ale też inwestowaniem 
w rozwój rodzimego przemysłu. Przede wszystkim 
jednak handlowa polityka szlachty, która zwolniona 
z jakichkolwiek ceł masowo eksportowała produkty 
nieprzetworzone, a  wszelkie bardziej skompliko-
wane wyroby przemysłowe czy rzemieślnicze im-
portowała, destrukcyjnie uderzyła w polski rynek 
wewnętrzny, na którym wytwory rodzimych pro-
ducentów nie mogły konkurować z dużo lepszymi 
wytworami producentów z Zachodu, wspieranymi 
przez politykę merkantylną własnych państw. Tak 
więc, gdy cała zachodnia europa prowadziła mer-
kantylizm, chroniąc na wszelkie sposoby własnych 
producentów, nasza szlachta prowadziła politykę 
antymerkantylną we wszystkich chyba możliwych 
wymiarach, co doprowadziło do zapaści własnych 
producentów. A wszystko to spowodowane było dba-
łością o własne partykularne interesy ekonomiczne 
(chęć utrzymania dominacji na rynku) oraz politycz-
ne (strach przed wzrostem znaczenia jakiejkolwiek 
innej warstwy społecznej). Tak krótkowzroczna po-
lityka musiała prowadzić do katastrofy. 

III Rzeczpospolita Szlachecka
W zainteresowaniu gospodarczymi dziejami I Rzecz-
pospolitej nie chodzi o to, aby znęcać się nad pol-
ską historią lub udowadniać, jak zacofani jesteśmy 
względem krajów wyżej rozwiniętych. Nie chodzi 
o wzbudzenie kompleksów albo obniżenie poczucia 
dumy narodowej. Wręcz przeciwnie – głęboka reflek-
sja nad owym okresem jest niezbędna, aby nasz kraj 
przezwyciężył istniejące od tamtego czasu hamul-
ce rozwoju. Krytyczne spojrzenie na nasze dzieje to 
właśnie wyraz miłości do kraju i troski o jego losy, by 
ustrzec się błędów popełnionych w przeszłości.

bez wątpienia ze zjawiskami występującymi w wie-
ku XVii mamy często do czynienia również obecnie, 
w nieco zmienionej formie. Czy współczesna strate-
gia części polskich przedsiębiorców, oparta na mak-
symalnie niskich kosztach pracy, nie przypomina 

strategii szlachty bez skrupułów wykorzystującej 
darmową siłę roboczą? Czyż zapatrzenie w  niskie 
koszty pracy nie ogranicza rynku wewnętrznego i nie 
osłabia siły nabywczej mieszkańców Polski, tak jak 
było to w czasach szlacheckiej Rzeczpospolitej? Czy 
nie jest tak, że wciąż mamy spore problemy z innowa-
cyjnością, ponieważ skupiliśmy się na cięciach kosz-
tów i tylko tym potrafimy konkurować? Czy wciąż nie 
jest tak, że nasz naprawdę spory eksport to głównie 
towary mniej skomplikowane, a produkcja wysokiej 
techniki odbywa się gdzie indziej? Czy wciąż nie je-
steśmy dla zachodu głównie rezerwuarem taniej siły 
roboczej, tak jak niegdyś dla holendrów rezerwu-
arem taniego zboża? Wszystkie wysoko rozwinięte 
państwa doszły do swego poziomu dzięki silnie pro-
tekcjonistycznej (moglibyśmy powiedzieć: merkan-
tylnej) polityce, tymczasem w Polsce znów, tak jak 
w czasach szlacheckiego państwa, panuje polityka 
antymerkantylna. I ponownie polityka ta jest w dużej 
mierze efektem wpływu rozwiniętego zachodu, dla 
którego jest ona wyraźnie korzystna. Podobne ana-
logie można ciągnąć w nieskończoność. Nie ulega 
wątpliwości, że mamy w Polsce bogate tradycje two-
rzenia niesprawiedliwych porządków społecznych. 
Aby te tradycje zmienić, musimy krytycznie pochylić 
się nad źródłami naszego zacofania.  
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We Włoszech, kraju portów i  doków, era azbestu 
kosztowała wiele ludzkich istnień. Opowieści „ofiar 
azbestu” utrwaliło kilka odważnych filmów doku-
mentalnych. W  jednym z  nich robotnik, któremu 
rak krtani odebrał naturalny głos, mówi w imieniu 
wszystkich ofiar sztucznym głosem. Wspomina 
przyjaciela, który często o  poranku w  warsztacie 
wymiotował, krył się z tym jednak z obawy przed 
utratą pracy, a ostatecznie zmarł w wieku 45 lat. z ko-
lei o własnym śmiertelnym niebezpieczeństwie nie 
miał pojęcia, najwyżej coś przeczuwał: Byliśmy zale-
dwie robotnikami, mówię teraz w imieniu ich wszyst-
kich tym oto nowym głosem. Ten głos dochodzi do 

nas jakby z wnętrza opuszczonych budynków prze-
mysłowych, przypominających obozy zagłady – cień 
holocaustu przywołuje zresztą także ścieżka dźwię-
kowa dokumentu, który poświęcono pamięci ofiar 
włoskiego postępu przemysłowego: głosom, które 
zmusił do milczenia oraz miejscom, które skaził.

fabryka produkująca materiały z  azbestu, uży-
wane do wszechobecnych niegdyś falistych da-
chów i rur, nosiła nazwę eternit, od eternitas, czyli 
wieczność. W innym dokumencie pod tytułem „In-
distruttibile” (Undestroyable) [Niezniszalne – przyp. 
red. no] kobieta, która przez 30 lat pracowała w tym 
zakładzie, opowiada, jak produkcja eternitu wniosła 

Ryzyko a zagrożenia 
Odpowiedzialność w społeczeństwie 
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do miasteczka Casale Monferrato życie, przyciągnęła 
masy robotników, którzy kupowali bułki z mortadelą 
w piekarni naprzeciw fabryki. Przychodzili w niebie-
skich ubraniach roboczych pokrytych białym pyłem, 
który wirował wszędzie dookoła. Jako dziecko chęt-
nie patrzyła na tę ludzką masę i obserwowała robot-
ników wracających na rowerach z pracy. Na drzwiach 
byłej fabryki widnieje dziś napis: „Uwaga, skrajne 
niebezpieczeństwo”.

Później rozpoczęły się procesy sądowe, jednak 
większość menedżerów spółki została uniewinnio-
na. Prawo dotyczące ochrony środowiska pocho-
dzi z roku 1986, a fabryka zakończyła działalność 
wcześniej. ekspertyzy nie są jednoznaczne, nie-
które na przykład stwierdzają, że azbest jest tylko 
jedną z wielu przyczyn raka opłucnej i płuc. Uznany 
włoski dziennikarz Giorgio bocca napisał: Czy wiel-
kie przedsiębiorstwo, jeden z  fundamentów gospo-
darki narodowej, może stracić lata lub dziesięciolecia 
produkcji, czekając na dowody potwierdzające nie-
bezpieczeństwo jakiejś substancji? Nie, nie może. Mię-
dzynarodowy rynek spożywczy pełen jest produktów 
modyfikowanych genetycznie, co do których nie wie-
my, jakie ryzyko przynoszą. W przemyśle i nauce nigdy 
nie uda się wykazać złych intencji. Zabijała szalona 
krowa karmiona mączką z martwych zwierząt. Czy 
ktoś został za to ukarany pozbawieniem wolności? Czy 
ponadnarodowe koncerny działały w złej wierze, pro-
dukując i sprzedając tę mączkę? Czy sprawiedliwość, 
stając twarzą w twarz z brakiem odpowiedzialności 
przemysłu i nauki, może rozwiązać kwadraturę koła?

Czy przedsiębiorca musi być świadomy ryzyka 
związanego z tym, co produkuje? Kiedy dokładnie 
ekspertyzy zaczynają być wiążące? Kto jest odpowie-
dzialny za śmierć ludzi wystawionych na działanie 
substancji, których niebezpieczeństwo odkryto po 
dziesięcioleciach ich stosowania? Od którego mo-
mentu producenci telefonów komórkowych będą 
zobowiązani do poważnego traktowania rosnącej 
ilości poszlak na temat związku pomiędzy używa-
niem takich urządzeń a rakiem mózgu?

Czym jest odpowiedzialność 
w społeczeństwie późnonowoczesnym?
społeczeństwo nowoczesne powstaje w procesie tzw. 
funkcjonalnego zróżnicowania, w którym rozpada 
się ono na wyspecjalizowane części. Te stopniowo 
ulegają „odpolitycznieniu”, czyli emancypują się 
spod wpływu autorytetów występujących „w imię 
całości”  – gospodarka, kultura, administracja pu-
bliczna i  nauka zaczynają kierować się jedynie 
własnymi kodami. Procesu funkcjonalnego zróżni-
cowania nie da się zatrzymać, szkoła przejmuje od 
rodziny wychowanie dzieci, sprawiedliwością zaj-
mują się prawnicy, państwo jest zarządzane przez 

wyspecjalizowanych urzędników, nauka rozpada 
się na coraz bardziej szczegółowe dziedziny, a eks-
perci coraz słabiej potrafią się nawzajem zrozumieć. 
Tego, co jednoczy, raptownie ubywa, również filo-
zofia i wykształcenie humanistyczne stają się jedy-
nie „wyspecjalizowanymi dziedzinami”, w których 
orientują się wyłącznie specjaliści uznający za realne 
tylko to, co potrafią opisać w swym wyspecjalizowa-
nym języku. Świat społeczny otaczający jednostkę, 
który przekraczałby wszystkie indywidualne kody, 
oniemiał. Język całości przeżywa w  sztuce, choć 
tylko jako doświadczenie tego, co znika, czego brak. 
Określenie „wiek skrajności” wskazuje na konse-
kwencje reżimów politycznych uzasadnianych na-
miastkami idei całości – jak na przykład rasa, klasa, 
dzieje, nacjonalizm.

społeczeństwo „nowoczesne” staje się społeczeń-
stwem „późnonowoczesnym” w  momencie, gdy 
funkcjonalne zróżnicowanie uzyskuje w nim prymat, 
którego nie potrafi skompensować żaden legalny au-
torytet, żaden reprezentant całości. Pojęcie „autory-
tetu” wskazuje na podzielane modele reprezentacji 
całości, funkcjonujące niczym zwierciadła, w któ-
rych członkowie jednego społeczeństwa przeglądają 
się w swej współzależności jako części tego społe-
czeństwa. Wszelkie uświęcone modele reprezenta-
cji całości, które w przeszłości czyniły z jednostek 
części jednego społeczeństwa, w późnej nowocze-
sności wyczerpują się: państwo narodowe i jego mit, 
hegemonia klasowa i podzielany szacunek dla elit, 
polityczne religie i ruchy polityczne jak socjalizm, 
liberalizm, konserwatyzm. Wielkie zwierciadła, któ-
re w przeszłości odbijały obraz jednostek jako części 
jednego społeczeństwa, popękały i zmatowiały. Lu-
dzie nie mają „w czym” się przeglądać jako jednostki 
odpowiedzialne wobec autorytetu reprezentujące-
go całość społeczeństwa. Współczesna fala populi-
zmów jest próbą wprowadzenia takiego zwierciadła 
za pomocą „antypolitycznych środków” – apelem do 
ludu, narodu, „porządnych ludzi” – a przez to prze-
zwyciężenia neurotyzujących konsekwencji zniknię-
cia tego, co nas jednoczy.

W społeczeństwie późnonowoczesnym wszystko 
przemienia się w  decyzję  – prawda, przyroda, Bóg, 
obiektywność nauk  – pisze Ulrich beck. Owa prze-
miana wszystkiego, co stałe i dane, nakłada na nas 
ogromne brzemię odpowiedzialności – musimy po-
szukiwać dobrych argumentów dla naszych decyzji 
i je odnajdywać, od tego bowiem zależy trwanie zie-
mi jako „domostwa ludzkości”. Przyroda czy planeta 
ziemia nie są już po prostu dane tu oto, musimy się 
na nie zdecydować. Jesteśmy skazani na poszukiwa-
nie nomos ziemi, praw, które zagwarantują przeżycie 
ludzi jako mieszkańców planety. Jak potwierdzają 
współczesne spory o globalne ocieplenie, znalezienie 
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przekonywających argumentów jest sprawą kata-
strofalnie skomplikowaną.

Społeczeństwo późnonowoczesne zamienia ide-
ologiczne hasła przeszłości – takie jak „wolny rynek”, 

„własność prywatna” czy „suwerenność ludu”  – 
w „nostalgiczne frazesy”. Czyż jakikolwiek proces 
we współczesnej gospodarce odbywa się w sposób 
wolny? Czy konsumenci kolonizowani przez glo-
balną reklamę to „osoby myślące niezależnie”? Czy 
wzrost gospodarczy stanowi przedmiot decyzji su-
werennego ludu? Co można traktować jako prywat-
ne na planecie, gdzie machnięcie skrzydeł motyla 
w brazylii może wywołać huragan w europie, a awa-
ria jednego tankowca potrafi zniszczyć historyczne 
(bio)światy formowane przez stulecia?

„Oresteja”, trylogia tragiczna Ajschylosa, opowiada 
o szeregu morderstw dokonanych z powodu zemsty 
i  gniewu. bogini Atena próbuje przeciąć łańcuch 
przemocy, ustanawiając „trybunał” złożony z naj-
lepszych obywateli, którzy nie splamili się zbrodnią. 
Mają oni orzec o winie lub jej braku i wydać wyrok na 
tych, wokół których krążą erynie żądne dalszej krwi. 
figura trybunału wskazuje tutaj na siłę zdolną pod-
dać gniew, zemstę i namiętności sprawiedliwemu 

osądowi. Orzeczenie sędziów musi zostać uznane 
także przez erynie – mroczne siły przeszłości prze-
ciwne rozumowi, którym obcy jest wszelki rozsądek. 
Rozum stoi wprawdzie w pozycji sędziego, ale musi 
wejść z tymi siłami w kompromis.

Mit o  Orestesie to jedna z  opowieści założyciel-
skich zachodu: ustanawia trwały związek między 
sprawiedliwością i  odpowiedzialnością a  orzecze-
niem niezawisłych sędziów, których ocena, poparta 
argumentami, stanowi zaporę przeciw siłom ciem-
ności, przeciwko gniewowi i  zemście. Myślę o  tej 
opowieści dzisiaj, gdy place naszych miast zalewają 
tłumy „oburzonych”, które twierdzą o sobie, że re-
prezentują 99 procent społeczeństwa, lecz ich pro-
testy są bezskuteczne. Jaki sprawiedliwy sąd mógłby 
uciszyć ich rozgoryczenie?

Pojęcie „sprawiedliwego sądu” miało do tej pory 
bliski związek z wyobrażeniem odnowy władzy au-
tentycznego ośrodka, autentycznych reprezentan-
tów całości wewnątrz jej wszystkich części, a także 
odnowy władzy „domowych” – tych, którzy są tam, 
gdzie się decyduje, „w domu”. Prymat funkcjonalne-
go zróżnicowania przeobraża pojęcia „centrum”, „re-
prezentacji” czy „domostwa” w nostalgiczne frazesy, 

bnd philippe leroyer, flickr.com/photos/philippeleroyer/2442612543

119



niczego nie da się już rozwiązać poprzez odnowę 
centrum, reprezentacji ludu czy też przez powrót do 
miejsca, do którego należymy. Antagonizmy społe-
czeństwa późnonowoczesnego stanowią „nadwyżkę” 
nad wszelkimi wyobrażalnymi centrami, reprezenta-
cjami lub domostwami, nie dadzą się rozwiązać po-
przez powrót do „jedynego” centrum, autentycznej 
reprezentacji ludu czy „pierwotnego” domostwa. Nie 
znajdujemy również żadnej instancji, która posiada-
łaby autorytet zdolny do ich rozwiązania przez od-
wołanie się do bezstronnego sądu. Możemy jedynie 
dojść do porozumienia w sprawie pewnego „progu 
zrównoważenia”, tak aby antagonizmy nie rozerwały 
społeczeństwa na autystyczne fragmenty.

W  społeczeństwie późnonowoczesnym antago-
nizm wszystkich antagonizmów jest prosty, sfor-
mułujmy go następująco: Liczba osób, które zostały 
dotknięte skutkami (prywatnego lub publicznego) 
działania innych osób, skandalicznie przewyższa 
liczbę osób, których zgoda jest konieczna, by takie 
działania były legalne. W warunkach intensywnej 
komunikacji sytuacja ta jawi się nader wyraźnie, 
przez co staje się trwałym powodem rozgoryczenia 
demokracją. Rozwiązanie mogłaby przynieść demo-
kratyzacja – zwiększenie liczby ludzi, których zgoda 
jest konieczna, by pewne działanie było legalne – co 
jednak prowadziłoby do nadmiernych kosztów ne-
gocjacji pomiędzy 99 procent aktorów, którzy nie są 
uprawnieni do decydowania, aczkolwiek ponoszą 
konsekwencje decyzji, a 1 procent upoważnionych 
do decydowania, których (ekonomiczne, polityczne, 
kulturowe) przywileje umożliwiają im uniknięcie 
konsekwencji własnych decyzji.

Nieustannie pogłębia się przepaść pomiędzy stale 
zmniejszającą się mniejszością shareholders – osób 
mających legalne uprawnienia do decydowania, a za-
razem określanych mianem kompetentnych – a sta-
le zwiększającą się większością stakeholders – osób 
mających coś at stake, do stracenia, lecz niemają-
cych uprawnień do udziału w decydowaniu, okre-
ślanych mianem niekompetentnych. Społeczeństwo 
późnonowoczesne rozpada się tym samym na dwa 
obozy: obóz niekompetentnych, rozgoryczonych za-
grożonych oraz obóz kompetentnych i bezpiecznie 
ryzykujących. Posługują się one antagonistycznymi 
językami – rozgoryczeni i nieuprawnieni do udzia-
łu w  decydowaniu mówią językiem „zagrożeń”, 
kompetentni i uprawnieni do decydowania mówią 
językiem „ryzyka”. Menedżerowie z wyspecjalizo-
wanych branż uzasadniają swoje decyzje wiedzą 
ekspercką. Ryzyko, które zrzucają na „całe społe-
czeństwo”, jest „racjonalne, naukowo uzasadnione”, 
natomiast protesty przeciwko niemu są „nieracjo-
nalne, nienaukowe, niemające podstaw prawnych”, 
jak na przykład niemieckie czy austriackie protesty 

przeciw elektrowni jądrowej Temelín w oczach cze-
skich „ekspertów od atomu”.

Można ogólnie przyjąć, że to, co ekspertom z wy-
specjalizowanych branż jawi się jako racjonalnie 
uzasadnione ryzyko, laikom pozostającym „na ze-
wnątrz” takich branż ukazuje się jako zagrożenie. 
W społeczeństwie późnonowoczesnym każdy z nas 
jest jednocześnie osobą zagrożoną i zagrażającą, ofia-
ry ryzyka i osoby ryzykujące nieustannie przeplatają 
się ze sobą, każdy z nas ryzykuje w dziedzinie wła-
snych kompetencji i zagraża całej reszcie społeczeń-
stwa. Kierowca, który dobrze zna natężenie ruchu 
na danej trasie o określonej porze, bierze na siebie 
ryzyko i decyduje się na wyprzedzanie na zakręcie, 
racjonalnie zakładając, że na drodze natężenie ru-
chu jest jak zawsze niewielkie. dla kierowcy, który 
przypadkowo jedzie w kierunku przeciwnym, sta-
nowi jednak zagrożenie. Jak przypomniała choroba 
szalonych krów, czasem okazuje się, że prawda leży 
po stronie niekompetentnych zagrożonych, podczas 
gdy decyzje racjonalnie ryzykujących, wsparte opi-
niami kompetentnych ekspertów, potrafią zabić ty-
siące ludzi. Nikt jednak nie został ukarany, ryzyko 
było uzasadnione, a ryzykujący nie mają obowiązku 
ponoszenia odpowiedzialności wobec niekompe-
tentnych zagrożonych.

bogini Atena rozwiązała napięcie pomiędzy języ-
kiem tradycji a językiem rozumu przez ustanowienie 
trybunału bezstronnych sędziów, lecz jaki trybunał 
mógłby rozwiązać spór pomiędzy grupą zagrożonych 
a grupą ryzykujących? Ile ludzkich istnień kosztowała 
nas racjonalnie uzasadniona decyzja produkowania 
azbestu? W jaki sposób uciszyć gniew zagrożonych, 
żądających kary lub zadośćuczynienia? Język ryzyku-
jących jest naukowy i racjonalny, język zagrożonych 
ma korzenie w micie, uprzedzeniach i doświadcze-
niach historycznej społeczności. hasło zagrożonych 
brzmi „Chcemy pewności”, lecz żaden specjalistycz-
ny podsystem nie może zapewnić niczego więcej niż 
stopień ryzyka dostosowany do okoliczności. „Pew-
ność” jest pojęciem religijnym i metafizycznym, tyl-
ko język mitu może nam ją zagwarantować. Nie może 
zatem stanowić uzasadnionego żądania w  społe-
czeństwie późnonowoczesnym, w którym jednostka 
zmuszona jest przyjąć „uzasadnioną niepewność” za 
nieunikniony warunek życia. sporu pomiędzy języ-
kiem zagrożonych a językiem ryzykujących nie da się 
rozwiązać, można jedynie porozumieć się w sprawie 
pewnego progu zrównoważenia.

Rozwiązaniem sporu nie może być decyzja, by 
za prawomocne uznać tylko takie żądania obywa-
teli, które zostały wyrażone językiem ryzyka, tak 
jakby język zagrożeń był zaledwie nieprawowitym 
pogrobowcem „czasów przednaukowych”. Przeciw-
nie, często odpowiedzialny i niezawisły sędzia musi 
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swym orzeczeniem bronić prawa mitu i historycz-
nego doświadczenia przed agresywnością poznania 
naukowego. Zapewne istniały racjonalne naukowe 
argumenty, na podstawie których menedżerowie 
podjęli decyzję używania mączki mięsno-kostnej 
z martwego bydła jako karmy dla innych zwierząt. 
Istniały jednakże irracjonalne powody oraz mitolo-
giczne uprzedzenia, by taką praktykę odrzucić – prze-
świadczenie, że uczynienie mięsożerców i kanibali 
z istot roślinożernych jest obrazą ładu stworzonego 
świata. Przykładowo na Nowej Gwinei u członków 
ludożerczego plemienia fore, rytualnie zjadającego 
mózgi zabitych nieprzyjaciół, występuje choroba 
o nazwie kuru – rodzaj bse. dlaczegóżby nie interpre-
tować jej jako kary bożej za kanibalizm? Odrzucenie 
z powodów religijnych stosowania mączki mięsno-

-kostnej z martwego bydła jako karmy dla bydła ży-
wego uchroniłoby kraje Unii europejskiej w bardziej 
efektywny sposób niż wiara w zdolność ekspertów 
do oszacowania stopnia ryzyka w naukowy sposób. 
Podobnie makabryczne obrazy z  hiroszimy albo 
Czarnobyla są wprawdzie nienaukową, lecz mimo 
wszystko skuteczną przestrogą przed demonicznym 
zagrożeniem kryjącym się w energii jądrowej.

Konsumenci często postrzegają rolnictwo ekolo-
giczne jako ratunek przed zagrożeniami „epoki tok-
sycznej”. Takie rolnictwo niesie jednak ze sobą nowe 
ryzyko, ponieważ pleśnie, które mogą się rozwinąć 
na pokarmie niepoddanym obróbce chemicznej, pro-
dukują milion razy więcej substancji toksycznych dla 
organizmu ludzkiego niż powszechnie używane pe-
stycydy, których działanie jest dobrze zbadane. Od-
powiedzialnie oceniać oznacza poszukiwać progu 
zrównoważenia między językiem ryzyka a językiem 
zagrożeń, nie zaś redukować jeden język do drugiego.

W  społeczeństwie późnonowoczesnym antago-
nizm klasowy przybiera postać antagonizmu między 
ryzykującymi a zagrożonymi. Długofalowe masowe 
protesty w kwestii budowy autostrad, biotechnolo-
gii, elektrowni jądrowych czy składowisk odpadów 
toksycznych pokazują, że taki antagonizm jest nie 
mniej dramatyczny, choć w odróżnieniu od pojęcia 

„równości społecznej” pojęcie „równego podziału ry-
zyka” jako celu polityki demokratycznej jeszcze nie 
znalazło swego pełnego uzasadnienia.

Być rozsądnym i odpowiedzialnym w społeczeń-
stwie późnonowoczesnym oznacza, najogólniej, bro-
nić równowagi między językiem zagrożeń a językiem 
ryzyka przeciwko nieodpowiedzialnemu „idioty-
zmowi” ekspertów (od gr. idio – ograniczony, własny – 

„być uwięzionym we własnym świecie”). Procesy 
takie jak biurokratyzacja i specjalizacja instytucjona-
lizują nieodpowiedzialność – biurokrata niczym idio-
ta jedynie przestrzega przepisów, specjalista niczym 
idiota jedynie stosuję swoją metodę. Sfera publiczna 

w społeczeństwie późnonowoczesnym została opa-
nowana przez dyskurs neoliberalny, który idiotyczną 
obojętność menedżerów wszelkich wyspecjalizo-
wanych branż wobec sprzeciwu i protestów 99 proc. 
ludzi przedstawia jako „spontaniczne decydowanie 
wolnych właścicieli i konsumentów”, legitymizując 
tym samym zinstytucjonalizowaną nieodpowie-
dzialność jako normalny stan społeczeństwa.

Równowaga między językiem zagrożeń a językiem 
ryzyka nie może zostać nigdzie i przez nikogo z góry 
ustanowiona. Jest każdorazowo wyznaczana pod-
czas protestów i nagłych buntów zagrożonych jedno-
stek przeciwko idiotyzmowi ryzykujących ekspertów. 
A często także podczas słusznych protestów ryzyku-
jących przeciwko idiotyzmowi zagrożonych! Warto 
dodać, że głos zagrożonych może uzyskać znaczenie 
i rezonans społeczny wtedy, gdy zaangażowana sztu-
ka nada mu skuteczną formę, a krytyczne dyscypliny 
humanistyczne dostarczą silnych argumentów. 

Tłum: Krzysztof Kołek

Tekst pierwotnie ukazał się w czeskim tygodniku literackim 
„salon”. Przedruk za zgodą autora.
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Młodość heroiczna i tragiczna

7 lutego 1877 r. w Czaplinie na Podlasiu urodziła się 
Maria Rogowska. Jej ojciec dzierżawił majątek rol-
ny w dubnie, matka zajmowała się domem i liczną 
rodziną (urodziła trzech synów i pięć córek). Młoda 
Maria odebrała w domu dość staranne wychowanie 
i wstępną edukację, która wystarczyła jej do złoże-
nia eksternistycznych egzaminów nauczycielskich 
i podjęcia pracy wychowawczyni, początkowo naj-
prawdopodobniej w prywatnych domach. 

Jeszcze w dubnie uwielbiała swojego najstarszego 
brata bronisława, działacza robotniczego i kultural-
nego, który w łodzi prowadził społeczną bibliotekę 
robotniczą, będącą także miejscem wielu działań 
kulturalnych, odczytów i spotkań robotników z inte-
ligencją. bronisław, odwiedzając rodziców, przywoził 
legalne i nielegalne publikacje, które podsuwał chłon-
nej i ciekawej świata siostrze. Pod koniec lat 90. XiX w. 
Maria zamieszkała w Warszawie u teściów bronisła-
wa. zaczęła pogłębiać swoją wiedzę poprzez uczest-
nictwo w wykładach Uniwersytetu Latającego oraz 
systematyczne samouctwo. Pracowała także w czy-
telniach Towarzystwa dobroczynności, legalnych, 
jednak często rewidowanych i kontrolowanych przez 
policję, inwigilowanych przez szpicli i prowokatorów.

Rogowska wstąpiła do konspiracyjnej PPs. Używa-
ła pseudonimów partyjnych „Janina” i „hilda”. Po-
znała wielu prominentnych działaczy partii, w tym 

Józefa Piłsudskiego, którego została bliską i lojalną 
współpracownicą. zwróciła na siebie również uwagę 
carskiej policji i tajnych służb – prowadzono prze-
ciw niej śledztwo, które oficjalnie zostało umorzone, 
wciąż jednak była inwigilowana. Władze wiedzia-
ły, że odwiedzała w łodzi mieszkanie Piłsudskiego 
i jego żony Marii, używających wtedy fałszywego na-
zwiska dąbrowskich. W lutym 1900 r. żandarmeria 
przypadkowo odkryła w tym mieszkaniu działającą 
od lat tajną drukarnię „Robotnika” i  aresztowała 
wszystkich, którzy je odwiedzali, w tym Rogowską, 
która bez procesu przetrzymywana była przez kilka 
miesięcy w X Pawilonie warszawskiej Cytadeli. Póź-
niej jeszcze kilkakrotnie wypuszczana, zatrzymy-
wana i więziona m.in. na Pawiaku, w końcu w lipcu 
1903 r. po procesie skazana została na 3 lata zesłania 
do Wołogdy w europejskiej części Rosji. 

Po powrocie w 1905 r. natychmiast odnowiła kon-
takty partyjne i  przystąpiła do pracy konspiracyj-
nej, wówczas, po wybuchu powstania, szczególnie 
potrzebnej, ale i niebezpiecznej. Wróciła też do le-
galnej pracy kulturalnej i nauczycielskiej. Ponieważ 
władze Towarzystwa dobroczynności obawiały się 
policyjnych szykan i niechętnie patrzyły na zaanga-
żowanych politycznie pracowników i czytelników, 
działacze PPs, z bronisławem Rogowskim na czele, 
założyli Towarzystwo Czytelń Miasta stołecznego 
Warszawy. Maria prowadziła jedną z czytelń przy 
ul. szarej, współprowadziła inną przy ul. Żelaznej, 

Wesoły jasny dom 
smutnej czarnej pani 

Jarosław Górski 

dwa lata po uroczystych obchodach Roku Korczakowskiego – ogłoszonych 
na pamiątkę 70. rocznicy śmierci starego doktora – warto przypomnieć 
zmarłą dwa lata po nim Marynę falską. Jego współpracownicę i dyrektor-
kę drugiego po domu sierot ośrodka realizującego korczakowski system 
wychowawczy, a także jedną z posągowych postaci polskiej lewicy.
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jednocześnie zatrudniając się jako nauczycielka 
w szkole powszechnej V Oddziału Kultury Polskiej 
przy ul. Marszałkowskiej. Tam zapewne wstąpiła do 
związku Nauczycielstwa Polskiego. Uczyła również 
w szkole dla ochroniarek (wychowawczyń małych 
dzieci) we Włochach. 

W  1906  r. Rogowska poznała Leona falskiego 
(pseudonim partyjny „hipolit”). był to dziesięć lat 
od niej starszy lekarz, działacz robotniczy, partyjny 
i  niepodległościowy, organizator związków zawo-
dowych wśród łódzkich włókniarek i  włókniarzy, 
z wielkim autorytetem wśród towarzyszy i piękną 
kartą niezłomnego bojownika: przez cztery lata wię-
ziony na warszawskiej Cytadeli i Pawiaku, przez pięć 
lat zesłaniec syberyjski. zapewne pod jego wpływem 
(a może także Marii Koszutskiej – „Wery Kostrzewy” – 
z którą oboje się przyjaźnili) Rogowska po rozłamie 
w  partii wybrała PPs-Lewicę. W  1910  r. Rogowska 
i falski pobrali się w Londynie. Ani w zaborze ro-
syjskim, ani w austriackim nie było wtedy ślubów 
cywilnych, a  oboje  – pryncypialni antyklerykało-
wie – nie chcieli słyszeć o ceremonii kościelnej. fal-
scy wrócili do kraju, ale wycofali się z pracy partyjnej 
i z konspiracji. Podobnie uczyniło wtedy wielu dzia-
łaczy, zmęczonych ukrywaniem się i widzących, że 
efekty ich poświęcenia są mizerne wskutek represji 
i tendencji społecznych po powstaniu lat 1905–1907. 

Małżonkowie osiedlili się w Wołożynie, małym 
białoruskim miasteczku w  połowie drogi między 

Lidą a Mińskiem. Niewiele wiadomo o tym, jak wy-
glądało wspólne życie falskich. Wiemy tylko tyle, że 
oboje odnaleźli się w pracy dla białoruskiej, żydow-
skiej i polskiej biedoty Wołożyna. On – uwielbiany 
przez swoich pacjentów za ofiarność i bezinteresow-
ność – leczył, ona uczyła. Rok lub dwa po ich przyjeź-
dzie do miasteczka Falska urodziła córeczkę Hanię. 
I  wiemy, że wkrótce potem Leon Falski zmarł na 
tyfus, którym zaraził się podczas epidemii, niosąc 
pomoc chorym. Społeczność miasteczka pożegnała 
bohaterskiego lekarza – przekonanego ateistę i anty-
klerykała – po swojemu: wspaniałą i tłumną ceremo-
nią pogrzebową, oczywiście religijną. Młoda wdowa 
uległa uczuciom ludzi i zgodziła się na taką uroczy-
stość, jednak sama na nią nie przyszła. I ateizm, i an-
tyklerykalizm traktowała pryncypialnie i poważnie, 
bez kompromisów. 

Po pogrzebie, szukając dla siebie miejsca i utrzy-
mania, wyjechała z dzieckiem do siostry Ludwiki do 
Kijowa, później do Moskwy, do drugiej siostry, Wik-
torii, pod której opieką pozostawiła córeczkę, a sama 
udała się w podróż w poszukiwaniu zajęcia. W 1914 r. 
hania najprawdopodobniej przeziębiła się i zmarła. 
falska już do końca życia będzie nosiła żałobę po 
mężu i córeczce. A może, jak sugerował Igor Newer-
ly, nosiła się na czarno i smutno już wcześniej, wdo-
wieństwo tylko jakby zalegalizowało sposób bycia 
wypływający z jej głębokiego charakteru. do końca 
życia pozostanie samotna. 
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Korczak jak deus ex machina
Czy Maria falska, nazywana już wtedy przez zna-
jomych i  wychowanków panią Maryną, poznała 
Korczaka w  grudniu roku 1915 w  Kijowie, czy też 
znała go, choćby ze słyszenia czy z widzenia, jeszcze 
w czasach warszawskich? Środowisko lewicowych 
działaczy zainteresowanych wychowaniem nie było 
zbyt liczne, a Korczak był już znany i jako prozaik, 
autor „dziecka salonu”, i jako publicysta, i jako le-
karz-społecznik. Mogli poznać się na wykładach 
Uniwersytetu Latającego, oboje otarli się o środowi-
sko sympatyków edwarda Abramowskiego. Jednak 
właśnie kijowskie spotkanie miało stać się dla obojga 
początkiem twórczej znajomości. 

falska była wtedy kierowniczką internatu dla 
60 polskich chłopców, przeważnie sierot wojennych, 
uczących się rzemiosła. Korczak, służący jako lekarz 
wojskowy w armii rosyjskiej, podczas kilkudniowe-
go urlopu w Kijowie trafił do zakładu prowadzonego 
przez falską. Musiało to być kilka wyjątkowo inten-
sywnych dni, bo Korczak przekonał nie tylko kierow-
niczkę, ale i wychowanków do przyjęcia rozwiązań 
pedagogicznych, które zdążył już wypróbować pod-
czas pracy w  domu sierot. W  zakładzie powstały 
więc samorząd, sąd, gazeta, do której każdy wycho-
wanek i każdy wychowawca mógł napisać artykuł 
(wiele z nich napisała falska). 

Współpraca obojga pedagogów – co warto podkre-
ślić, wobec częstego przedstawiania Falskiej jako 
osoby z kręgu Korczaka, realizatorki jego koncep-
cji  – była od początku partnerska i  równorzędna. 
Stary Doktor w Kijowie trafił przecież do instytucji 
prowadzonej przez panią Marynę już od ponad pół 
roku. Instytucji dobrze działającej mimo ogromnych 
trudności finansowych i organizacyjnych, mimo pra-
cy z bardzo trudnymi, często zdemoralizowanymi 
wychowankami. Falska – rówieśnica Korczaka – była 
wówczas osobą w pełni ukształtowaną zarówno inte-
lektualnie, jak i moralnie, doświadczoną w działaniu 
i w życiu. Przyjęcie metod Korczaka było jej decyzją, 
podjętą świadomie dla dobra wychowanków i  za-
kładu. Kilka dni obecności Korczaka wystarczyło, 
by zaszczepić jego pedagogiczne pomysły, ponie-
waż grunt był podatny. Pamiętajmy, że były to lata, 
w których wielu wychowawców uważało, iż najlep-
szym środkiem pedagogicznego oddziaływania jest 
przemoc, a czas wojenny usprawiedliwiał ich nawet 
najbardziej drastyczne poczynania. decyzją falskiej, 
jeszcze przed zjawieniem się – niczym deus ex machi-
na – charyzmatycznego doktora, kijowski zakład nie 
stał się kolejnym sierocińcem z militarnym drylem. 
Przyjęcie, wdrożenie i pielęgnowanie – gdy Korczak 
wyjechał, by powrócić pod koniec 1917 r.  – nowa-
torskich i  rewolucyjnych metod wychowawczych 

bna Philip howard, flickr.com/photos/22326055@N06/8515637097
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wymagało od kierowniczki internatu nadzwyczajnej 
odwagi i przekonania o ich skuteczności. 

W roku 1918, po ewakuowaniu kijowskiego inter-
natu do Warszawy, falska przez jakiś czas pracowa-
ła w sierocińcu przy ul. Krochmalnej, ale tam i ona, 
i dochodzący z pobliskiego domu sierot na wizyty 
lekarskie Korczak nie mieli wpływu na przyjęte me-
tody pracy. 

Nasz Dom
Latem 1919 r. Wydział Opieki nad dzieckiem lewi-
cowej Centralnej Komisji związków zawodowych 
powierzył falskiej zorganizowanie i kierownictwo 
pierwszej powołanej przez siebie placówki – Naszego 
domu. Wydzierżawiona w Pruszkowie przy ulicy Ce-
drowej 14 kamienica niespecjalnie jednak nadawała 
się do tego celu. Mimo starań robotników remontują-
cych i przystosowujących budynek do potrzeb schro-
niska nie było tam instalacji wodnej i kanalizacji, nie 
było dużych sal, w których dzieci mogłyby przeby-
wać i bawić się w ciągu dnia, nie było jadalni. dom 
pomimo tego należało koniecznie otworzyć jeszcze 
przed zimą. Kraj pełen był wojennych sierot i wciąż – 
wszak trwała wojna z bolszewikami – ich przybywało. 
Otwarcie nastąpiło 15 listopada 1919 r.

Gdy przyjechały dzieci do Naszego Domu – wspomi-
nała falska w gazecie, którą w zakładzie prowadziła 

razem z Korczakiem i wychowankami – brakowało 
u nas ławek, stołów, nie było elektryczności; drzewa 
do pieców było mało, mało było żywności i chleba. Nie 
było szatni – nie było palt gdzie powiesić, rzeczy nie 
było gdzie schować1. zakupione ze składek robotni-
czych zapasy węgla i drewna rzeczywiście były nie-
wystarczające, nie było też wiadomo, kiedy uda się 
zdobyć następną dostawę (zapasów gotówki nie było 
prawie wcale), zimą więc palono w piecach bardzo 
oszczędnie, żeby w pewnym momencie nie zostać 
zupełnie bez opału. Podobne kłopoty były z zaopa-
trzeniem w  żywność i  dzieci oraz dorośli opieku-
nowie często nie dojadali. szybko okazało się, że 
prowadzenie instytucji wychowawczej utrzymywa-
nej wyłącznie z robotniczych składek to piękna idea, 
ale niezwykle trudna w realizacji. 

Początki Naszego domu wymagały także ogrom-
nego wysiłku wychowawczego. falska przyjęła 
system Korczakowski i zaczęła wraz z jego twórcą – 
przyjeżdżającym do Pruszkowa 1–2 razy w  tygo-
dniu – wdrażać go bez żadnego okresu wstępnego 
czy przejściowego. Sześćdziesiątka wychowanków, 
wśród których ponad ⅔ stanowili chłopcy, trafiła 
więc do świata, gdzie obowiązywały zasady zupełnie 
odmienne od tych, jakich doświadczyli w domach 
i na ulicy. Do świata, który z jednej strony ofiarował 
dzieciom fizyczne bezpieczeństwo, dach nad głową, 

bna Philip howard, flickr.com/photos/22326055@N06/8494735551
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skromne, ale pewne i bezwarunkowe utrzymanie, 
ofiarował – dla wielu z nich egzotyczne i wcale nie 
takie łatwe do zaakceptowania – szacunek i uwagę 
wychowawców, z  drugiej jednak strony wymagał 
ciągłego samodoskonalenia, ciągłego przyglądania 
się sobie i relacjom ze światem, współtworzenia wła-
snego środowiska.

falska zamieszkała, podobnie jak Korczak w domu 
sierot na Krochmalnej, w pruszkowskiej siedzibie 
Naszego domu. Jej mieszkaniem był jeden pokój, 
który wobec szczupłości miejsca w budynku i wyko-
rzystania każdego wolnego skrawka miejsca do pra-
cy z dziećmi – stał się także miejscem spotkań Rady 
Pedagogicznej, kancelarią oraz biblioteką zakładową. 
W ciągu dnia więc mógł tam wejść każdy, nie było 
mowy o minimalnej choćby intymności. Wieczora-
mi, kiedy dzieci położyły się już spać, dyrektorka 
w swoim pokoju prowadziła dokumentację i zapiski, 
spisywała „momenty wychowawcze”, pedagogicz-
ne casusy i  spostrzeżenia. Prowadziła ogromną 
(niestety, ocalałą czy odnalezioną tylko w drobnym 
ułamku) korespondencję z wychowawcami i współ-
pracownikami, także z tymi, których miała pod ręką. 
Pisanie było jej naturalnym sposobem komunikacji, 
również do dzieci lubiła pisać, i to zarówno teksty 
publikowane w gazecie Naszego domu, takie, które 
były przeznaczone do publikacji w pismach dla dzieci 
(m.in. w prowadzonym przez stefanię sempołowską 
dwutygodniku „W słońcu”), jak i poufne listy do wy-
chowanków. 

Przyglądaj się sobie
falska zachęcała także dzieci do spisywania wła-
snych przemyśleń, refleksji, wrażeń. W  Naszym 
domu – podobnie jak w domu sierot Korczaka – pro-
wadzony był systematycznie tzw. Kalendarz, czyli 
codzienny wieczorny zapis opowieści dzieci, które 
z  jakichkolwiek powodów chciały utrwalić swoje 
przeżycia, przygody, sny czy przemyślenia. Opowie-
ści dzieci spisywane były przez wychowawców (wie-
le z nich przez samą falską) bez żadnych poprawek 
czy językowych korekt, dziecko mogło opowiadać, 
co chciało i jak długo chciało, mogło też bez podania 
przyczyny zrezygnować z opowiadania. z opowie-
ści wychowanków Naszego domu wspominających 
własne, młodsze lata, powstała przejmująca książka 

„Wspomnienia z maleńkości”. Pisanie, a więc porząd-
kowanie myśli i emocji, przyglądanie się im i pod-
dawanie krytycznej refleksji, dzielenie się z innymi, 
miało pomagać dzieciom w nabywaniu samoświado-
mości, rozumieniu samych siebie i innych, obserwo-
waniu własnych przemian i postępów. 

bardzo wymowne jest powojenne świadectwo Le-
onarda szczęsnego, wychowanka z lat 1922–25, który 
trafił do zakładu jako szczególnie zdemoralizowany 

i zbuntowany dziewięciolatek, z którym nie dawali 
sobie rady ani samotna matka, pracująca w wytwórni 
papierosów i dorabiająca wróżbiarstwem, ani wycho-
wawcy. z zachowanej dokumentacji możemy wnosić, 
że falska wraz ze współpracownikami miała z ma-
łym Leonardem mnóstwo problemów. Chłopak wciąż 
podawany był do sądu za agresywne i złośliwe zacho-
wania (i zmuszony w ten sposób do zrozumienia, że 
jego czyny i słowa oddziałują na innych ludzi), wciąż 
w plebiscytach oceniany przez współwychowanków 
jako „uciążliwy przybysz” (i w ten sposób otrzymują-
cy jasną informację zwrotną na temat swoich relacji 
z innymi, a jednocześnie bolesną, choć niezbędną 
sugestię zmiany własnego postępowania). samotnik 
i złośnik unikany przez kolegów, którym niejedno-
krotnie zalazł za skórę i którzy tylko złego się po nim 
spodziewali, łobuziak, a jednocześnie fantasta obda-
rzony wspaniałą wyobraźnią, dyktujący falskiej do 
kalendarza (i uczący się w ten sposób rozpoznawania 
własnych emocji) jednym tchem i zdaje się bez świa-
domości zmiany statusu opowieści swoje dzienne 
przeżycia, sny i niestworzone historie, w jakich niby 
miał uczestniczyć. A przy okazji po prostu dziecko 
wyrwane z półświatka: nieporadne społecznie i ję-
zykowo, myślące najprostszymi kategoriami ludzkiej 
dżungli. 

I ten oto Leonard, po ćwierćwieczu (w 1948 r.), tak 
wspominał wpływ wychowawczyni na swoje życie: 
W  tym czasie, kiedy byłem najbardziej dokuczliwy 
dla otoczenia, broniąc swej skóry przed zbawienną 
cywilizacją i przeobrażeniem mnie w człowieka, pani 
Maryna Falska była dla mnie najlepszą i najbardziej 
wyrozumiałą, jakby nie dostrzegając moich postępków. 
Nie zrażała się do mnie, okazując zawsze jednakowe 
uczucie. Jej zainteresowanie się moją osobą zaczę-
ło mnie w końcu intrygować i otrzeźwiać stopniowo 
moją zapalczywość, budzić gdzieś w głębi ukryty wstyd 
i ambicję, zaczął się okres mojej poprawy. [...] Pani 
Maryna Falska była [...] nie tylko dobrym wychowaw-
cą – psychologiem o subtelnej intuicji duchowej, który 
z wrodzoną delikatnością umiał rozpoznać charakter 
dziecka, wczuć się w  proces jego przejawów ducho-
wych, jego załamań i wzlotów psychicznych oraz jego 
samopoczucie, ocenić jego wartości moralne i duchowe, 
zrozumieć je, a znalazłszy drogę do duszy dziecka, na-
wiązać i utrzymać z nim kontakt, opanować je zwolna 
i  umiejętnie podporządkować swej woli wychowaw-
cy. [...] Lubiłem ją i szanowałem jako dziecko, które 
ona zrozumiała i nauczyła patrzeć na świat śmiało 
otwartymi oczami2. Tutaj, jak sądzę, nie sama ocena 
wychowanka jest najlepszym świadectwem pedago-
gicznego kunsztu falskiej, ale jej język. O „subtelnej 
intuicji duchowej” mówi przecież człowiek, który 
w dzieciństwie był troglodytą i który według potocz-
nego przekonania powinien pozostać nim na zawsze.
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W wielu świadectwach byłych, jeszcze pruszkow-
skich wychowanków przewija się obraz falskiej 
jednakowo życzliwej wszystkim, choć szczególnie 
wiele czasu i uwagi poświęcającej tym kłopotliwym. 
Pani Maryna, podobnie jak Korczak, uważała, że 
wychowawca jest wyjątkowo potrzebny tym dzie-
ciom, które mają kłopoty z  samymi sobą i  z  rela-
cjami z innymi. Jeśli wychowankowie nabędą już 
podstawowe umiejętności społeczne, przestaną być 
dla innych szczególnie uciążliwi, można dużą część 
pracy wychowawczej pozostawić ich rówieśnikom 
oraz im samym. To właśnie samowychowanie – a nie 
moralizatorstwo czy tym bardziej musztra  – było 
według Korczaka i według zgodnej z nim falskiej 
najskuteczniejszym działaniem pedagogicznym. 
A pani Maryna, która zdawała sobie sprawę z własnej 
skłonności do moralizowania i oceniania, w ramach 
samowychowania często właśnie powstrzymywała 
się od personalnej ingerencji w relacje między wy-
chowankami, w ich wybory i życiowe poszukiwania, 
zachęcając ich tylko do autorefleksji i przestrzegania 
wspólnych reguł.

Bądź, kim jesteś
Po pięciu latach mozolnego pokonywania ciągłych 
finansowych i  organizacyjnych trudności sytu-
acja zakładu zaczęła się odmieniać. do Towarzy-
stwa „Nasz dom”, które powołano w 1921 r., gdy już 
wiadomo było, że składki związkowców nie będą 

wystarczały na utrzymanie placówki, wstąpiło spo-
ro prominentnych weteranów niepodległościowej 
części PPs. To dzięki nim w 1925 r. dzieci z zakładu, 
wraz z wychowawcami, zostały zaproszone do war-
szawskiej filharmonii na uroczysty koncert, które-
go honorowym słuchaczem był marszałek Piłsudski. 
ze swojej loży wypatrzył dawną współpracownicę 
(a może ktoś mu ją wskazał?), zszedł do niej i przy-
witał się bardzo serdecznie. Kilka tygodni później 
prezydent stanisław Wojciechowski odznaczył pa-
nią Marynę – właśnie za działalność konspiracyjną 
sprzed lat – najwyższym cywilnym odznaczeniem: 
złotym Krzyżem zasługi. A niedługo później do To-
warzystwa „Nasz dom” wstąpiła pani Aleksandra 
Piłsudska, druga żona Marszałka. To ona przejęła 
w Towarzystwie zadanie pozyskiwania środków na 
działalność zakładu, a jej starania – choć dwuznacz-
ne zwłaszcza po zamachu majowym – były bezcenne 
dla samego istnienia Naszego domu. dzięki protek-
cji Piłsudskiej (a także pierwszej żony prezydenta 
Mościckiego – Michaliny Mościckiej) Towarzystwo 
otrzymało dochodową koncesję na prowadzenie 
hurtowni papierosów oraz składu soli. sierociniec 
otrzymywał także z Urzędu Celnego skonfiskowane 
przemytnikom produkty żywnościowe i materiały 
niezbędne dla codziennego funkcjonowania. Uda-
ło się również szybko pozyskać fundusze, za które 
zakupiono na warszawskich bielanach działkę pod 
nowy, już własny, nowoczesny  – zaprojektowany 
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w  kształcie samolotu przez zygmunta Tarasina  – 
obszerny gmach. Jak podkreślali wychowankowie: 
dom był wesoły, jasny, chciało się w nim żyć. zakład 
przeprowadził się tam w 1927 r.

znamienne jest wspomnienie Leokadii Ambrzy-
kowskiej, wieloletniej krawcowej Naszego domu. 
W Pruszkowie [falska – przyp. J.G.] cały dzień poświę-
cała dzieciom. Bardzo często bawiła się z nimi i wtedy 
zapominała, że jest osobą dorosłą. Kiedy dzieci urzą-
dziły chrzciny lalki i Maryna Falska była księdzem – 
ubrała się w kapę, spięła klamrą i trzymając w ręku 
gałązkę asparagusa, ochrzciła lalkę, dając jej imię Ro-
zalia, potem urządziła przyjęcie, nakryła stół własnym 
prywatnym obrusem, tańczyła z dziećmi. Dzieci lubiły 
bardzo, jak pani Maryna tańczyła w kółeczku, bawi-
ła się jak dziecko, zaśmiewając się szczerze. Później 
w Warszawie nie zauważyłam już tego. W Warszawie 
była bardzo poważna i często długo zamyślała się, pa-
ląc papierosa. 

W pamięci mojej pozostała:
W Pruszkowie – wesoła, radosna.
W  Warszawie  – poważna, zamyślona, a  zawsze 

wielka duchem i sercem, wielkim umiłowaniem dzieci 
i pracy nad dziećmi – człowiekiem idei3.

I wspomnienia wychowanków Naszego domu zda-
ją się potwierdzać to spostrzeżenie: o ile ci z Pruszko-
wa wspominają wychowawczynię jako pełną energii, 
żywą, roześmianą, to ci z bielan, jak na przykład bro-
nisław Jarząbkowski, pamiętają już, że twarz miała 
przeważnie poważną, znużoną, bo naprawdę dużo 
pracowała nie tylko w dzień, ale i w nocy. Czesław Pro-
kopczyk, wychowanek nie samego domu dziecka, ale 
przedszkola, które przy Naszym domu działało pod-
czas okupacji, oglądający falską z pewnego oddale-
nia, wspominał po latach: Czarna pani o poważnej 
i surowej twarzy – była to właśnie pani Maryna Falska, 
cała ubrana na czarno, prócz sztywnych mankietów 
i kołnierzyka, które lśniły białością5.

W  czasach bielańskich falska także chętniej 
niż wśród maluchów przebywała wśród starszych 
dzieci i młodzieży, również wśród młodych wycho-
wawców. Oczywiście mali wychowankowie wciąż 
mieli kontakt z dyrektorką, wciąż mogli liczyć na 
jej zainteresowanie i zwracać się do niej ze swoimi 
sprawami. Jednak wygląda na to, że sama falska 
szukała towarzystwa właśnie młodych, doroślej-
szych już ludzi, z kontaktów z nimi czerpała energię 
i, rzadko uzewnętrznianą, radość. To chyba różniło 
ją od Korczaka, który czerpał radość z samego bycia 
z dziećmi, z przebywania w ich świecie, z obcowa-
nia z ich wyobraźnią i fantazją, a także – to wydaje 
mi się najistotniejsze – z dziecięcą nieświadomością 
krótkości, kruchości i tragizmu ludzkiego życia. fal-
ska była intelektualistką, jej żywiołem była nie za-
bawa, nie wyobraźnia niedająca ująć się w karby, ale 

rozmowa, wymiana myśli, idei, rozważanie kwestii 
moralnych. Korczakowi przebywanie z dziećmi, za-
bawa, przestawianie się na dziecięcy sposób myśle-
nia i przeżywania świata przychodziły lekko, falska 
musiała się przełamywać. Korczak – można to tak 
ująć – sam był dzieckiem, a falska nie. Korczak – to 
także istotne – sam podjął decyzję o tym, że zostanie 
wychowawcą, a decyzja ta wypływała z głębi niego. 
falska jako kobieta nie mogła podejmować takich de-
cyzji. zawód pedagoga był jednym z niewielu wtedy 
dostępnych dla kobiet, zaczęła go wykonywać, bo 
nie miała szerokiego pola wyboru. Jednak skoro się 
tego podjęła i dojrzała jego społeczną i moralną do-
niosłość, to oddała mu całą swoją istotę, bez reszty. 
Oczywiście, dostrzegała wartość korczakowskich po-
mysłów, dostrzegała też wartość dzieciństwa i dzie-
cięcej wrażliwości, ale intelektualnie i moralnie, nie 
instynktownie.

W niej już dziecka nie było, a im była starsza, tym 
mniej może miała sił do przeczenia swojej konsty-
tucji, do działań, które nie wypływały wprost z niej, 
nie były zgodne z  jej charakterem i  temperamen-
tem. A może po prostu zauważała, że takie działa-
nia wychowawcy, do których musi on naginać swoją 
osobowość i upodobania, które nie wypływają bez-
pośrednio z jego woli i miłości, ale są wyrozumowa-
ne, mogą uczynić więcej złego niż dobrego? falska 
była osobą bardzo samoświadomą i bardzo – czasem 
boleśnie – szczerą wobec siebie i innych. swoich wy-
chowanków zachęcała do tego, aby byli tym, kim są, 
i nikogo nie udawali. sama była właśnie tym, kim 
była. Tak charakteryzował ją Igor Newerly: Nigdy nie 
istniała po prostu i dla samej siebie. Epicki stan duszy, 
jak dawniej mawiano, był normalnym jej stanem. Mu-
siała żyć, oddychać w klimacie wielkiej, czystej sprawy. 
I nie, żeby raz kiedyś, ale permanentnie, od zarania do 
końca. [...] U Maryny każda rzecz, i czynność, wszystko 
było czemuś podporządkowane, było funkcją czegoś 
nadrzędnego. Pojawiało się to bezwiednie w pospoli-
tych drobiazgach codzienności. Dla Maryny wszystko 
(idea, sprawa, przyjaźń) istniało bez najmniejszej ska-
zy, albo nie istniało wcale6.

Dzieci wychowują dzieci
Różnice psychologiczne i osobowościowe dyrekto-
rów mogły mieć wpływ na praktykę funkcjonowania 
obydwu zakładów. Oczywiście pewne wycofanie się 
pani Maryny z bliskiej i bezpośredniej pracy z malu-
chami wcale nie oznaczało ich porzucenia, a wręcz 
przeciwnie, mogło przynieść sporą wychowawczą 
korzyść zarówno im samym, jak i  starszym dzie-
ciom i  młodzieży zakładu. W  praktyce Naszego 
Domu – staraniem jego dyrektorki – wspaniale bo-
wiem funkcjonował system wzajemnego wycho-
wywania się dzieci, troski starszych o młodszych, 
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zmniejszania się ingerencji dorosłego wychowaw-
cy w życie domu i w relacje między dziećmi (choć 
oczywiście nie oznaczało to zmniejszenia się dostęp-
ności wychowawców dla dzieci). dobrze ujął rzecz 
Prokopczyk: Musi w tym [w praktyce Naszego domu 
i zamyśle falskiej – przyp. J. G.] uderzać zbieżność 
z nowoczesną pedagogiką, upatrującą w środowisku 
ludzkim (dziecięcym) dominującą siłę oddziałującą, 
kształtującą i wychowującą człowieka (dziecko). [...] 
Środowisko wychowawcze najmłodszego dziecka na 
terenie internatu to nie tylko wychowawca, to przede 
wszystkim jego najbliższe otoczenie składające się ze 
starszych kolegów, którzy są dla tego dziecka uciele-
śnieniem jakichś ideałów, wartości, celów, powtarza-
jących się na każdym niemal kroku życia codziennego. 
Tak więc, ta pozornie daleko poza najmłodsze dziecko 
wybiegająca działalność p. Maryny wracała jednak do 
niego, co prawda pośrednią, ale bardzo istotną i sku-
teczną drogą. Sygnalizowany na początku brak bez-
pośredniej i odczuwalnej przez przedszkolaków troski 
i dbałości osobistej ze strony p. Maryny okazuje się po 
prostu tylko innym typem opieki nad małym dziec-
kiem. Była to troska pogłębiona intelektualnie, oparta 
na mistrzowskim znawstwie procesu wychowania, jego 
komponentów i wymagań organizacyjnych, troska peł-
na poważnego traktowania dziecka. Nie chodziło o to, 
by dokonać czegoś ze względu na siebie, liczyła się tu 
tylko sprawa dziecka. Postawa p. Maryny dosyć wy-
raźnie, zwłaszcza w zestawieniu z dr. Korczakiem, po-
zbawiona była widocznych elementów emocjonalnych7. 

Korczak o  wiele bardziej niż falska realizował 
i potrzeby wychowawcze, i swoją własną potrzebę 
ekspresji, życia, istnienia, w bezpośrednim, wręcz 
zmysłowym kontakcie wychowawcy z  dzieckiem. 
Kontakcie – dodajmy – który zachodził na dziecię-
cych warunkach, a więc w którym należało dopuścić 
również sporą dozę spontaniczności, przypadkowo-
ści, a  także  – co istotne  – wychowawczej niekon-
sekwencji. dziecko fascynowało Korczaka między 
innymi dlatego, że żyło o wiele pełniej i o wiele bar-
dziej niż człowiek dorosły, którego i własne, i zbioro-
we doświadczenie uczyło tłumienia życia8. I w myśli, 
i w praktyce Korczaka nadrzędną wartością jest ży-
cie – życie wręcz biologiczne, tu i teraz, dla samego 
życia, dla chwili, w której jest przeżywane, dla rado-
ści uwalniania instynktu i woli, a co za tym idzie, tak-
że niedające się do końca ująć w karby, uporządkować, 
umoralnić – a więc wszelkie potrzeby wychowawcze 
są tej wartości podporządkowane. Falska w zasadzie 
zgadzała się z filozofią Korczaka, jednak – ujawni-
ło się to zwłaszcza w bielańskim okresie – inaczej 
rozumiała rolę wychowawcy. A sam Korczak, nota 
bene, za to właśnie cenił Falską, że w  ich współ-
pracę wnosiła nie posłuszne wykonawstwo jego 
idei, ale ciągłą własną twórczość, trzeźwość oceny, 

a nawet, momentami bardzo surowy, wręcz brutal-
ny krytycyzm. W latach 30. drogi obojga pedagogów 
co prawda rozeszły się, Korczak wycofał się z pracy 
w Naszym domu, jednak – mimo że sam bardzo bru-
talnie nieraz wypowiadał się o innych placówkach 
opiekuńczych i  ich personelu  – nigdy nie wyraził 
się lekceważąco czy dyskwalifikująco o tym, w jaki 
sposób jego dawna współpracownica samodzielnie 
kontynuuje to, co zaczęli razem. 

Dom otwarty na świat
falska potrafiła  – jak mało który wychowawca  – 
spojrzeć na stworzoną przez siebie instytucję, na 
jej praktykę, a  nawet ideowe fundamenty, z  nie-
zwykle brutalną przenikliwością. Jakiej trzeba in-
telektualnej i moralnej uczciwości, aby w liście do 
współpracownika (tu: młodego wychowawcy Jana 
Pięcińskiego) napisać choćby takie słowa: Jaką dzie-
cinną zabawką, jakim szychem jest każdy „samorząd” 
szkolny czy internatowy w porównaniu z żywą mową 
życia środowiska przyrodzonego dziecku. Jakim 
sztucznym tworem. Im w lepszych warunkach internat 
postawiony, tym jest niebezpieczniejszy w znaczeniu 
wytwarzania specjalnej psychologii, że tak powiem, 
spożycia gotowego. Im lepsza techniczna organizacja, 
tym mniej daje sposobności do twórczego nastawie-
nia się młodzieży. („Twórczego” – to nie jest określenie 
tu właściwe. Wytwórczego raczej. Aktywnego może). 
Nasz Dom jest specjalnie niebezpieczny. Poza grani-
cami zakładu dzieci i młodzież czują możną opiekę. 
Zeszłoroczny „akt święcenia domu, który zgromadził 
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najwyższych prawie dostojników państwa” – „64 sa-
mochodów – pisały mi dzieci – na placu stało”, jest 
b. wymownym i jaskrawym ujawnieniem tego niebez-
pieczeństwa wychowawczego. 

[...] Nie można stworzyć wylęgarni „nowego człowie-
ka”. Ogólne podłoże społeczne tworzy typ człowieka. 
W Naszym Domu w ramach istniejącego układu spo-
łecznego zajmuje pasywne stanowisko. Stąd młodzież, 
która przebyła wiele lat internatu naszego, jest bierna 
i bez tendencji powiązania się z życiem aktywnym na 
zewnątrz. Zainteresowań umysłowych także Dom nasz 
nie dawał do tej pory.

Nie lubię, gdy ktoś określa internat jako „małe spo-
łeczeństwo”. Społeczeństwo składa się ze spożywców 
i wytwórców. Nie do pomyślenia jest „społeczeństwo” 
samych spożywców. To nie jest nawet kolektyw. To 
zbiorowisko – luźnie z sobą powiązanych jednostek 
przypadkowo skupionych na jednym terenie9.

Zapewne te niewesołe refleksje stały się dla Fal-
skiej i jej współpracowników impulsem dla otwiera-
nia Naszego Domu na zewnątrz, oferowania dziennej 
opieki i pomocy wychowawczej dzieciom niemają-
cych stałej pracy mieszkańców osiedla Zdobycz Ro-
botnicza (i zapewne nie tylko ich – pod koniec lat 30. 
do Naszego Domu uczęszczało ponad 160 przedszko-
laków z zewnątrz). Falska zamknęła zainicjowaną 
przez Korczaka eksperymentalną zakładową szko-
łę dla pierwszoklasistów, a otworzyła przedszkole 
dla robotniczych maluchów i świetlicę dla starszych 
dzieci. Zlikwidowała bursę dla dorosłych wycho-
wanków, a latem zorganizowała w Naszym Domu 
półkolonie dla żoliborskich dzieci, niemających co 
ze sobą zrobić w czasie wakacji. Wychowankowie Na-
szego Domu obsługiwali czytelnię dla małych i doro-
słych mieszkańców dzielnicy, wyświetlali sąsiadom 
filmy i  przeźrocza, zapraszali na przedstawienia 
teatralne i koncerty zakładowej orkiestry. Codzien-
nie trzydziestka biedniejszych dzieci spoza zakładu 
jadła z mieszkańcami Naszego Domu posiłki. Dom 
otwierał się, a Falska zauważała z entuzjazmem, że 
wychowankom wychodzi to na dobre.

Warto jednak pamiętać, że otwarcie Naszego domu 
możliwe było dzięki bardzo dobrej kondycji finan-
sowej Towarzystwa. dokonywało się właśnie wtedy, 
gdy dom sierot Korczaka doświadczał ogromnych 
trudności finansowych i organizacyjnych. W czasach 
światowego kryzysu, który tak mocno dotknął Pol-
skę, indywidualni donatorzy byli o wiele mniej hojni, 
ale dochody z koncesji tytoniowych i ilości towarów 
konfiskowanych przemytnikom rosły… zupełnie 
inna sytuacja niż na początku działania Naszego 
domu, który zaczynał od pruszkowskiej biedy, gdy 
dom sierot zaznawał względnego dostatku. Może ta 
różnica doprowadziła czy wzmogła niesnaski mię-
dzy falską a  Korczakiem? On wciąż potrzebował 

innowacji, eksperymentów, które – takie jak choćby 
szkoła dla maluchów – wobec biedy na Krochmalnej 
próbował forsować na bielanach. Ona miała własną 
wizję Naszego domu. 

Jednak nawet kiedy w czasach okupacji zakład 
stracił dochody z koncesji i musiał – podobnie jak 
na początku działalności  – liczyć na organizacje 
charytatywne (m.in. Radę Główną Opiekuńczą) 
i skromne dochody z kwest i zbiórek, jego miesz-
kańcy nie zamknęli się na świat zewnętrzny, ale 
właśnie jeszcze bardziej otworzyli. zakładowa 
stołówka gościła więcej dzieci z Żoliborza, wciąż 
działały przedszkole i  świetlice. Wielu starszych 
wychowanków wstąpiło do konspiracyjnych orga-
nizacji, o czym falska zapewne wiedziała, choć ze 
względów bezpieczeństwa młodszych dzieci sama 
nie włączała się w podobne działania. Jednak Nasz 
dom stał się schronieniem dla kilkanaściorga dzieci 
żydowskich, którym dyrektorka wyrobiła „aryjskie” 
papiery i fałszywe życiorysy, zadbała o to, by inni 
wychowankowie – w końcu także dzieci – w żaden 
sposób nie zdradzili się ze swoją wiedzą lub podej-
rzeniami. A kulminacją otwarcia Naszego domu był 
czas powstania warszawskiego, kiedy to urządzono 
w nim powstańczy szpital i ochronę dla dzieci, któ-
re podczas walk zgubiły swoich opiekunów. Ręka 
w rękę pracowały w nich wychowawczynie i starsze 
wychowanki (starsi chłopcy i  męscy wychowaw-
cy przystąpili do oddziałów powstańczych, wielu 
z nich zginęło).

Maria falska zmarła 7 września 1944 r., kiedy na 
bielany weszli hitlerowcy i  kazali ewakuować za-
kład. dzieci z Naszego domu, zanim odeszły znów 
do Pruszkowa, tym razem do obozu dla wychodźców 
z Warszawy, zbiły z desek trumnę, wykopały grób 
i pochowały swoją wychowawczynię. 

Autor serdecznie dziękuje za pomoc i inspiracje pani Marcie 
Ciesielskiej z Archiwum Korczakowskiego. 
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Autorka zawodowo zajmuje się socjologią miasta i so-
cjologią społeczności lokalnych, bada zjawiska doty-
czące przeobrażeń struktury miejskiej pod wpływem 
procesów urbanizacji, metropolizacji i globalizacji. 
Nie bez znaczenia pozostaje też jej zainteresowanie 
problematyką lokalnych społeczności, ich podmio-
towością, tożsamością i dysfunkcjami. Te kwestie 
docenił recenzent „suburbanizacji...”, prof. dr hab. 
zdzisław Mach, stwierdzając, iż Kajdanek chyba 
najwięcej uwagi poświęca obojętności, jaka cechuje 
nowych mieszkańców podmiejskich wsi, obojętno-
ści wobec siebie i wobec zasiedziałych mieszkańców 
wiosek, oraz towarzyszącej temu zjawisku wzajemnej 
niechęci mieszkańców i lokalnych liderów. Ewidentnie 
nie ma mechanizmów, które mogłyby zachęcać do two-
rzenia nowych wspólnot. Stąd „społeczny krajobraz” 
podmiejskich osiedli zwykle straszy pustką. 

Analizy zawarte w książce bazują na badaniach an-
kietowych przeprowadzonych w kilku niewielkich 
miejscowościach dolnego Śląska: Jeżów sudecki, 
Kruszyn, łagów, sobin, Wioska, stronie Śląskie Wieś. 
zdecydowanym walorem publikacji jest zwrócenie 
uwagi na rodzimą specyfikę zasiedlania suburbiów, 
odmienną w swych przyczynach niż na zachodzie. 
Wśród powodów „ucieczki” z miasta na przedmie-
ścia Kajdanek wymienia m.in. stały, wysoki deficyt 
mieszkaniowy, pogarszanie się stanu technicznego 
mieszkań komunalnych w  okresie transformacji, 
złą kondycję wielorodzinnej, miejskiej zabudowy, 

rachityczność procesów rewitalizacji, degradację 
przestrzenną i społeczną wielkich zespołów miesz-
kaniowych z lat 60. i 70. Autorka zwraca też uwagę 
na zaznaczające się w tej materii tworzenie potrzeb 
przez podmioty działające na rynku mieszkanio-
wym, czyli na prestiż przypisywany posiadaniu domu 
pod miastem, kreowany przez deweloperów i media. 

Wiele ludzkich nadziei związanych z  przepro-
wadzką na wieś okazuje się jednak mrzonką. Główną 
przyczyną tego zjawiska jest słabość infrastruktury 
technicznej i społecznej w urbanizujących się wsiach. 
Po 1990 roku trwałym elementem krajobrazu usług 
stała się niewłaściwa alokacja zasobów przeznaczo-
nych na infrastrukturę społeczną. Samorządów nie 
stać na utrzymanie istniejących placówek (żłobków, 
przedszkoli, świetlic, domów kultury), nie budują też 
nowych. W efekcie takiej polityki polskie suburbia po-
wstają w pustce instytucjonalnej i funkcjonalnej. […] 
Kiedy wyraźnie zaczął rosnąć popyt na ziemię pod 
miastami, włodarze podmiejskich gmin w  nowych 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzen-
nego przekształcili i przeznaczyli na zabudowę (i na 
sprzedaż) niemal każdy skrawek ziemi. Nie pomyśla-
no ani o spójnych warunkach zabudowy, ani o prze-
strzeniach publicznych – stwierdza Kajdanek. Taka 
sytuacja dodatkowo stymuluje poczucie wzajemnej 
obcości nowych i starych mieszkańców, sprzyjającej 

„wsobnym” strategiom egzystowania w otoczeniu, 
które staje się niemal niewidzialne i zbędne, a przy 

Kraj pod miastem 

Krzysztof WołoDźko

„suburbanizacja po polsku” Katarzyny Kajdanek to lektura obowiązkowa 
dla osób, które poszukują pogłębionej wiedzy o zjawiskach społecznych, 
kulturowych i gospodarczych we współczesnej Polsce. Tym bardziej że 
dotyczy tematyki, która rzadko przebija się do opinii publicznej. A prze-
cież jest to – dosłownie i w przenośni – jeden z coraz istotniejszych ele-
mentów rodzimego krajobrazu. 
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tym pozbawione jakichkolwiek czynników kulturo-
twórczych. Polskie suburbia to często ziemia jało-
wa, na których nie ma szans wyrosnąć żadna realna 
wspólnota.   

badaczka stopniowo wprowadza czytelnika w za-
gadnienia decydujące o specyfice życia w podmiej-
skich okolicach. Niebagatelne są tu wcześniejsze 

„historie mieszkaniowe” migrujących osób oraz kal-
kulacja ekonomiczna i walory przestrzenne (dostęp-
ność miasta, wyposażenie infrastrukturalne, w dalszej 
kolejności uroda miejsca). Większość osiedli mieszka-
niowych jest zdecydowanie chaotycznych, ale „ra-
czej nijakich” niż brzydkich. Rzadko kiedy zabudowa 
mieszkaniowa znajduje dopełnienie w postaci wy-
starczającej ilości nowych dróg, chodników, ścieżek 
rowerowych. Autorka akcentuje także rolę samocho-
du (transportu prywatnego) w przestrzeni suburbiów. 
W takich okolicach rzadko kiedy można dojść pieszo/
dojechać rowerem do szkoły, urzędu, ośrodka zdro-
wia, pracy. Stąd samochód, który z jednej strony jest 
koniecznym narzędziem funkcjonowania, a z dru-
giej skutecznie oddziela od siebie przestrzeń domu, 
miejsca pracy, załatwiania codziennych spraw i spę-
dzania wolnego czasu, co wprost przekłada się na złą 
kondycję i rozpad lokalnych wspólnot. 

Choć autorka niejednokrotnie podkreśla specyfikę 
polskich suburbiów, to wskazuje też, że zdiagnozo-
wane problemy korespondują z  wnioskami ana-
liz zachodnich badaczy. Mowa przede wszystkim 
o wycofywaniu się mieszkańców do sfery prywat-
nej, ograniczonych stycznościach sąsiedzkich, bra-
ku zaangażowania w działania wspólnotowe. Nowi 
mieszkańcy starych wsi nie sąsiadują „po wiejsku”: 
nie chcą informować o sobie i wiedzieć o innych. Nie-
wykluczone, że tego typu nawyk jest przeniesiony 
z „relacji miejskiej” w nowe otoczenie. Większość 
nowych mieszkańców długo zwleka ze zmianą mel-
dunku. Co gorsza, zdecydowanie przeważająca część 
z nich nie wykazuje obywatelskiego zaangażowania 
w działalność wiejskich organizacji czy to starego (koła 
gospodyń wiejskich, koła parafialne), czy nowego typu 
(lokalne grupy działania, organizacje III sektora). To 
sprawia, że tkanka obywatelska podmiejskich wsi jest 
niemal zupełnie martwa. 

Co interesujące, jednym z nielicznych miejsc łącz-
ności z nową społecznością jest nierzadko wiejska 
szkoła. daje się tu zaobserwować nowe zjawisko: nie 
jest już rzeczą niezwykłą, że wiejskie szkoły mają 
do zaoferowania więcej niż pobliskie placówki miej-
skie. Ich walory to mniejsze klasy, większa troska 
nauczycieli, wysoki poziom nauczania, doskonałe 
wyposażenie itp. 

Na podstawie analizy przeprowadzonych ankiet 
badaczka uważa, że istotą mechanizmu „suburbani-
zacji po polsku” są odrzucenie skromnych warunków 

życia w blokach, głód mieszkaniowy oraz dążenia do 
zamieszkiwania w zasobach mieszkaniowych wyższej 
jakości, które gwarantują nie tylko większy metraż, 
ale przede wszystkim własność powiązaną z nadzieją 
na ciszę, spokój, dostęp do zieleni i większe zadowo-
lenie z życia. Ale miasto wciąż jest stałym punktem 
odniesienia, a  wieś nie przypomina wymarzonej 
Arkadii. To te kwestie decydują często o wyborach 
życiowych osadników, niekiedy  – paradoksalnie  – 
umacniając jeszcze ich pełną dystansu postawę wo-
bec okolicy, w której przyszło im zamieszkać.

znacznym walorem książki jest ukazanie wpływu 
decyzji dorosłych na potomstwo, jego potencjalne 
perspektywy życiowe, sposobów przenikania się 
światów dorosłych i dzieci w nowej sytuacji. zwy-
kle zdecydowanie aspołeczny, indywidualistyczny 
charakter życia w podmiejskiej sferze wyraźnie od-
działuje na najmłodsze i młode pokolenie: dopóki 
wychowujące się w suburbiach dziecko jest w wieku 
wczesnoszkolnym, a jego świat społeczny ogranicza 
się do świata rodziców oraz [częściowo – przyp. K.W.] 
innych dzieci spotykanych w przedszkolu, jego pod-
miejskie życie jest beztroskie.

z kolei starsze dzieci bardzo szybko przekonują 
się o dysfunkcjach nowych miejsc i coraz bardziej 
doskwierającym ograniczeniu ich dawnej sieci ró-
wieśniczej/społecznej. Jak wspomniałem, suburbia 
w znacznym stopniu pozbawione są nie tylko spraw-
nie działającej komunikacji publicznej, ale w ogóle 
infrastruktury kulturalnej i  społecznej. Poza tym 
nowe miejsce jest dla ich rodziców obce, zatem nie 
powstają typowe relacje sąsiedzkie. Równocześnie 
konieczność zapewnienia dzieciom stylów życia 
uznawanych choćby za typowe dla klasy średniej po-
woduje, że rodzice przyjmują na siebie rolę „darmo-
wej taksówki”. Uzgodnienie  rytmu życia dorosłych 
opiekunów z rytmem funkcjonowania ich dorastają-
cych dzieci powoduje znaczne obciążenia finansowe 
i psychiczne. 

Na mniejszą skalę, ale na mocy podobnego mecha-
nizmu dochodzi do zakorzenienia się nowego zja-
wiska/roli społecznej i domowej, szczególnie wśród 
kobiet. zachowując wszelkie proporcje, autorka po-
równuje „podmiejskie matki” z amerykańskimi soc-
cer moms, które podporządkowały życie dorastaniu 
i (potencjalnej karierze) nastoletnich dzieci. z zasady 
nieodzownym narzędziem dla spełnienia tej roli jest 
własne auto. Warto zwrócić uwagę na niemal absur-
dalną cechę tej sytuacji. Otóż z pozoru spokojniej-
sze życie w wiejskim otoczeniu rodzi nowy rodzaj 
zmęczenia, stresu i frustracji (wyraźnie obecnych 
w  przeprowadzonych przez Kajdanek ankietach) 
właśnie dlatego, że sieć kulturowa i społeczna oraz 
komunikacyjna jest tak rachityczna. Rekrutujący 
się często z szeregów konserwatywnego liberalizmu 
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piewcy „własnego samochodu”, utożsamionego nie-
mal z autonomiczną „wartością rodzinną”, szydzący 
z takich przeżytków jak „socjalistyczny” publiczny 
transport, również w tej materii pokazują swoją igno-
rancję w kwestii procesów społecznych i skutków in-
dywidualizacji.

Inne interesujące zjawisko zaznacza się w odnie-
sieniu do podmiejskich szkół podstawowych. O ich 
rosnącej wartości edukacyjnej była mowa. Proble-
mem jest jednak to, że zarówno władze gminne, jak 
i  szkolne często w  ogóle nie rozumieją zachodzą-
cych na ich terenie zjawisk społecznych związanych 
z nową grupą osadniczą. Nie kojarzą też w sposób 
świadomy szkoły jako jednego z już nielicznych kul-
turotwórczych miejsc na własnym terenie. z pew-
nością częściowo determinują to kłopoty finansowe 
samorządów, ale także przyjęty i wcielany w życie 
model modernizacji, traktowanej jako przyrost pew-
nego materialnego zasobu dóbr. szkoły nierzadko 
ulepszają infrastrukturę, nie bez znaczenia jest tak-
że pozytywna rola obiektów sportowych związana 
z wdrożonym przez rząd Platformy Obywatelskiej 
projektem „Orliki”. Równocześnie jednak rzadkością 
są wciąż inicjatywy zmierzające do wzmocnienia sfe-
ry społecznej. Placówka oświatowa w tym kontekście 
jest wciąż bardziej gmachem, w którym odbywa się 

„obowiązek szkolny”, niż miejscem, gdzie w sposób 
przemyślany i celowy dokonuje się integracja lokal-
nej wspólnoty. To zdecydowany błąd, gdyż zdaniem 
autorki „Urbanizacji po polsku” miejscowe władze 
powinny wykorzystać potencjał tkwiący w lokalnych 
szkołach do generowania zasobów wiedzy, zaufania 
i poczucia więzi pomiędzy starymi i nowymi miesz-
kańcami, zaczynając od dzieci szkolnych i ich rodziców. 

W  jednej z  kolejnych części pracy, „Podmiej-
ska wspólnota?”, autorka szczegółowo analizuje 

charakterystyczne dla małomiasteczkowych sub-
urbiów zjawiska, które skutecznie blokują rozwój 
badanych społeczności. Kajdanek stara się odpowie-
dzieć na pytania: dlaczego ludzie o podobnych statu-
sach, sprowadzający się do osiedli podmiejskich, nie 
są w stanie stworzyć wspólnoty, oraz w jakim stopniu 
posiadane zasoby pozwalałaby im to uczynić? Jedna 
z wiodących tez, pojawiających się często w książce, 
jest klarowna: fatalna kondycja wiejskich przestrzeni 
publicznych jest idealnym odzwierciedleniem stanu 
podmiejskiej wspólnotowości.

Wśród czynników determinujących słabą więź 
wspólnotową badaczka wyróżnia ulotność i krótko-
trwałość relacji sąsiedzkich – nowi mieszkańcy zamy-
kają się w domu, gdy tylko zostanie on wybudowany. 
Ankiety wskazują, że osadnicy znają na ogół sąsia-
dów z zaledwie 2–5 pobliskich domostw. W dodatku 

„nowi” programowo unikają tradycyjnych, wiejskich 
przestrzeni publicznych, wiążąc sposoby spędzania 
wolnego czasu choćby z  centrami handlowo-roz-
rywkowymi, położonymi w  odległości dającej się 
pokonać za pomocą samochodu. W najgorszych przy-
padkach prowadzi to do upowszechnienia w men-
talności lokalnych społeczności podziału na „my” 
i „oni”, w „najlepszych” – do obojętności i postawy 

„niewchodzenia sobie w drogę”.
To „strukturalne nieprzystosowanie” skutkuje 

także niskim poziomem wzajemnego zaufania. I tak 
część osadników twierdzi, że zamiast prosić o opiekę 
nad domem/kluczami sąsiadów, woli zwrócić się do 
rodziny, założyć alarm czy wynająć kogoś do pilno-
wania posesji. To bardzo interesujący wątek, wprost 
pokazujący cechy charakterystyczne współcze-
snej atomizacji Polaków. Wyraźnie zaznacza się tu 
istotna i bardzo typowa dziś antynomia. Mamy do 
czynienia z ucieczką we „wsobną familiarność” lub 
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„rodzinne wyobcowanie”, albo ze zdaniem się na pro-
cesy związane z komercjalizacją życia, nawet w jego 
wymiarach domowych, bardzo przecież osobistych: 
wykupienie technologii i usługi, związanie bezpie-
czeństwa domu z prywatną firmą ochroniarską lub 
finansową „rekompensatę” za pewne dobro, wy-
nikające, zdawałoby się, z elementarnych pobudek 
etycznych. W większości przypadków zachowania 
pseudosąsiedzkie reguluje poczucie obowiązku i nor-
ma wzajemności z naciskiem na szybkie odwzajemnie-
nie usługi, a nie zaufanie, które kumuluje się do postaci 
kapitału społecznego.

Przyjrzyjmy się bliżej kwestii przestrzeni publicz-
nej na podmiejskich osiedlach. Tradycje życia wiej-
skiego wyróżniają zwykle takie miejsca jak place 
przykościelne, boiska szkolne, remizy strażackie, 
tamtejsze świetlice. Miejsca te pełnią funkcję wspól-
notową na mocy organizowanych na ich terenie 
wydarzeń, dotyczących działania samorządu, rady 
sołeckiej czy parafialnej, odbywających się festynów 
czy odpustów, czasem giełdy rolnej, a także inicja-
tyw Ochotniczej straży Pożarnej i Koła Gospodyń 
Wiejskich. Jednak nowym mieszkańcom nie są one 
potrzebne: lokalna polityka nie jest dla nich intere-
sująca, na niedzielną Mszę św. często jeżdżą „w stare 
strony”, a wiejskich rozrywek nie uważają za swoje. 

Nie oznacza to jednak, że nowa przestrzeń jest 
kompletnie nieinteresująca dla osadników. zwykle 
dostrzegają walory cennych przyrodniczo/krajo-
znawczo miejsc położonych w  najbliższej okolicy. 
Irytuje ich też fakt, że domy tracą często na wartości, 
gdy piękne widoki zasłaniają kolejne budowle sta-
wiane przez jeszcze-bardziej-nowych-mieszkańców, 
którzy stają się dla już-mniej-nowych-mieszkańców 
intruzami, zabierającymi kolejne fragmenty niezabu-
dowanego horyzontu za oknem. Jednak pozostająca 
do ich dyspozycji przestrzeń ogólnodostępna nieko-
niecznie staje się przestrzenią wspólną/publiczną. 
Kajdanek pokazuje, w jaki sposób najbliższa, poza-
domowa przestrzeń poddana zostaje indywiduali-
zacji, nie prowadzi do wyjścia ku innym ludziom. 
Położone w sąsiedztwie wsi niewielkie połacie lasów 
(Sobin), ciekawe ścieżki spacerowe (Łagów, Kruszyn), 
stawy czy Arboretum (Wioska) zostają uznane za miej-
sca szczególnie atrakcyjne i są z przyjemnością odwie-
dzane. Nawet jeśli na spacerze mieszkańcy spotykają 
tam sąsiadów, to zwykle zachowują się tak, jakby byli 
sami i spacerowali w izolowanych korytarzach. Wiej-
skie miejsca publiczne mają zatem przede wszystkim 
walory związane z prywatną rekreacją. Mówiąc do-
sadnie: pełnią rolę spacerniaków w miejscu trakto-
wanym jako obce. 

Wiąże się to z jeszcze jednym czynnikiem, dość 
typowym dla dzisiejszej polskiej „wspólnotowo-
ści”, budowanej na wzniosłych sloganach, ale nie na 

realnym osadzeniu w świecie: na tych obszarach nie 
ma żadnej infrastruktury ani małej architektury po-
zwalającej zatrzymać się, przysiąść, by kontemplować 
przyrodę, a przy okazji w niekrępujący sposób być z in-
nymi ludźmi. Nic dziwnego, że analizy poświęcone 
tej kwestii badaczka podsumowuje krótkim zdaniem 
wypowiedzianym przez jednego z ankietowanych 
mieszkańców sycowa: Tu nie ma miejsc, gdzie się spę-
dza czas. To subiektywne przekonanie (bo nierzad-
ko stara infrastruktura wciąż jednak istnieje, choć 
jest skromna) rzutuje na ogląd całego świata, który 
otacza nowych mieszkańców starych wsi. Polacy 
przeprowadzają się na wieś, jakiej nie znają z miast, 
w których było im źle. Jednak na wsi nie czują się 
u siebie, a do miast muszą wracać ze względu na pra-
cę, przyszłość dzieci, większą pulę świadczonych 
tam usług itp. 

Ogromnym walorem książki Katarzyny Kajdanek 
jest fakt, że podjęła się tematyki, która właściwie nie 
budzi niczyjego zainteresowania i dobrze wpisuje 
się w strategię przemilczenia problemów i zagadnień 
społecznych, jakie są udziałem „milczącej większo-
ści” Polaków. W zakończeniu swojej pracy badaczka 
posługuje się publicystycznym ozdobnikiem, by od-
dać bardzo smutną treść: polska suburbanizacja jest 
siermiężna, a nie sexy. Nie jest to temat dyskutowany 
publicznie, traktowany jako element programowych 
debat politycznych, strategii rozwojowych władz sa-
morządowych i centralnych. stąd opinia autorki, że 
skoro nie ma rozbuchanych i zbiorowych oczekiwań, to 
rozczarowania przechodzą bez echa. Stają się indywi-
dualnymi zmartwieniami, jednostkowymi porażkami, 
a nie doświadczeniem blisko 70 tysięcy uchwyconych 
w  Spisie Powszechnym 2011 przybyszy z  miasta na 
wieś, choć ich faktyczną liczbę należałoby, wedle mo-
ich ostrożnych szacunków, pomnożyć trzykrotnie. 

Katarzyna Kajdanek, Suburbanizacja po polsku, zakład Wydaw-
niczy nomos, Kraków 2012.
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dwugłowy potwór, a może raczej czteronożny, okre-
ślony przez George’a bernarda shaw mianem Che-
sterbelloc – znów atakuje. W ubiegłym roku ukazały 
się niemal jednocześnie polskie przekłady dwóch 
fundamentalnych prac autorów składających się 
na ten tandem. O ile w przypadku Gilberta Keitha 
Chestertona mamy do czynienia z  przybliżaniem 
polskiemu czytelnikowi kolejnych już dzieł tego 
autora, o tyle jeśli chodzi o hilairego belloca, choć 
nazwisko to nie jest polskiemu czytelnikowi całko-
wicie obce, można mówić o deficycie jego twórczości 
na naszym rynku. dotychczas z bogatej spuścizny 
brytyjsko-francuskiego pisarza ukazała się znikoma 
ilość pozycji, w tym o tematyce społeczno-politycz-
nej jedynie rozprawa „Lichwa: kryzys gospodarczy”. 

Chesterton i belloc wychodzą w swoich książkach 
od konstatacji na temat kiepskiej kondycji współcze-
snego świata i człowieka. diagnoza to tyleż trafna, 
co banalna. Wszelako Chesterton od razu wskazuje 
na coś, co będzie stanowić rdzeń obydwu omawia-
nych prac. Podkreśla bowiem, iż głównym złem jest 
to, że nie pytamy, co jest dobre. zły jest lęk przed 
przeszłością przy jednoczesnym zapatrzeniu w przy-
szłość, obawa przed spojrzeniem wstecz, przekona-
nie, iż dawne ideały są już niemożliwe do realizacji. 
Podkreśla on, że wielkie ideały przeszłości poniosły 
porażkę nie dlatego, że się przeżyły, ale dlatego, że nie 
zostały w wystarczającym stopniu wprowadzone w ży-
cie. Ludzkość nie przeszła przez średniowiecze; raczej 
wycofała się ze średniowiecza w popłochu. Nie było 

tak, że ideał chrześcijański wypróbowano i uznano za 
nieodpowiedni. Uznano go za trudny i pozostawiono 
niewypróbowany (s. 51). Rozpoznany tutaj zostaje 
jeden z podstawowych lęków nowoczesnego czło-
wieka: strach przed cofnięciem się, przed uznaniem 
dawnych prawd jako lepiej odpowiadającym naturze 
i potrzebom człowieka niż te, które propagowały no-
wożytne utopie. W związku z tym obaj autorzy po-
stulują zwrócenie się w przeszłość. Nie po to jednak, 
żeby naśladować ślepo dawne rozwiązania – brak tu-
taj znamion retrospektywnej utopii. Kreślą oni raczej 
zadanie dokończenia dzieł architektów z dawnych 
czasów, nad którymi w pewnym momencie, z róż-
nych powodów, przerwano pracę. Historia bowiem, 
to nie zbudowane domy, które popadły w ruinę; to ra-
czej domy zbudowane do połowy; porzucone przez bu-
downiczego-bankruta (Chesterton, s. 56). W związku 
z tym postulaty, z którymi występują, nie mają po-
smaku nowości, są raczej niegdysiejszymi, nigdy nie-
przetestowanymi ideałami, które zostały zaniechane 
w wyniku zmęczenia daremnym oczekiwaniem na 
ich realizację. 

Jednym z  głównych tego rodzaju ideałów jest 
własność. Nie jest ona już, pisze belloc, ogólną ce-
chą naszego społeczeństwa określającą jego charakter. 
Z drugiej strony, nieobecność własności i zależność od 
niepewnego zarobku oraz woli innych jest właśnie ogól-
ną cechą naszego społeczeństwa i determinuje z ko-
lei jego charakter. Rodzina nie posiada, niestety, tej 
wolności, która jest konieczna dla jej pełnego zdrowia 

Własność kontra 
kapitalizm

Dr hab. Rafał Łętocha 

…Nie ma wcale żadnej odwagi w atakowaniu 
rzeczy wiekowych lub przestarzałych, 
tak jak w wyzywaniu do walki własnej babci. 
Prawdziwie odważny jest, kto przeciwstawia 
się tyraniom młodym jak poranek i przesądom 
świeżym jak pierwsze kwiaty.
G. K. Chesterton, „Co jest złe w świecie”
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moralnego, a z tego powodu i państwo, którego jest 
częścią. Dlatego właśnie nasze społeczeństwo popadło 
w chorą kondycję znaną jako kapitalizm przemysłowy. 
W  tym państwie bowiem kontrola środków produk-
cji została przekazana stosunkowo małej liczbie ludzi, 
a w konsekwencji wolność ekonomiczna przestała być 
postulatem nadającym ton społeczeństwu (belloc, 
s. 15). Instytucja własności została zniszczona we  
współczesnym świecie, a sam termin zszargany za 
sprawą kapitalistów. Słysząc rozmowy ludzi – pisze 
Chesterton – można by pomyśleć, że Rothschildowie 
i Rockefellerowie są po stronie własności. Ale to oczy-
wiste, że są wrogami własności, ponieważ są wrogami 
własnych ograniczeń. Nie chcą swojej ziemi, ale cudzą. 
Kiedy przesuwają granicę pola sąsiada, przesuwają 
też swoją. […] Byłoby zaprzeczeniem własności, gdy-
by książę Sutherland posiadał wszystkie pola w okoli-
cy, tak jak byłoby zaprzeczeniem małżeństwa, gdyby 
trzymał nasze żony w  swoim haremie (Chesterton, 
ss. 61–62).

Kapitalizm, zdaniem obydwu myślicieli, to wła-
śnie system, w którym mniejszość całkowicie kon-
troluje środki produkcji. Na pastwę losu pozostawia 
natomiast wywłaszczone masy obywateli, zwane 
proletariatem. Stan proletaryzmu wiąże się nie tyle 
z ubóstwem, ile z poczuciem ciągłej niepewności, 
niepokoju, co przyniesie następny dzień. Proleta-
riusze to bowiem ci, którzy nie posiadają nic oprócz 
proles (potomstwa). Brak jakiejkolwiek własności, 
mogącej stanowić zabezpieczenie w sytuacjach kry-
zysowych, choroby, bezrobocia itp., powoduje utratę 
przez całą tę klasę wolności oraz życie w stanie cią-
głego niedoboru i niepewności, nieustanne balanso-
wanie na krawędzi nędzy i bankructwa. 

Własność jest przez Chestertona i belloca ściśle 
wiązana z  wolnością. Te dwie instytucje funkcjo-
nują niejako w symbiozie. Nie ma mowy o wolności 
ekonomicznej bez jak najszerszego rozpowszechnie-
nia własności. I na odwrót – własność może spełniać 
swoje funkcje w społeczeństwie tylko w przypad-
ku istnienia prawdziwej wolności. Jak podkreśla 
belloc, istnieją trzy podstawowe warunki, które 
muszą zostać spełnione, zanim podejmie się próby 
praktycznego rozwiązania problemów społeczno-

-ekonomicznych epoki kapitalizmu przemysłowego 
i  zaprowadzenia ustroju rozpowszechnionej wła-
sności, czyli dystrybucjonistycznego. Podkreśla, że 
nie można marzyć o doskonałości – chodzi przede 
wszystkim o to, aby wytworzyć sprzyjającą atmosfe-
rę dla tego rodzaju rozwiązań, aby własność zaczęła 
być zwyczajnie obecną w społeczeństwie. Na tym 
należy się skupić, zamiast marzyć o jej pełnym upo-
wszechnieniu. 

Po drugie, nie ma sensu zabierać się do tego rodza-
ju reform, jeśli nie wytworzymy korzystnego klimatu 
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umysłowego, który zapewniłby, iż przeprowadzone 
zmiany będą miały charakter trwały, że wspierane 
i kultywowane będą instytucje podtrzymujące wła-
sność prywatną. Należy więc zmienić, jak pisze, filo-
zofię społeczeństwa, w którym żyjemy. Dysponując 
bowiem fałszywą i trującą filozofią, która wytworzy-
ła przemysłowy kapitalizm z jego stadem najemnych 
pracowników, mając też zniszczoną zwyczajną ludzką 
wolność ekonomiczną, musimy na powrót ustanowić 
rozsądną filozofię lub raczej społeczną religię, kiedy 
to nieodzownie trzeba będzie się zabrać za tworzenie 
właściwych instytucji. Musimy wiec nawrócić Anglię 
na słuszną religię, zanim będziemy mogli uczynić An-
glików wolnymi (belloc, s. 49). 

Warunkiem trzecim natomiast jest zaangażowanie 
się w całe to przedsięwzięcie władz państwowych. 
zwracając uwagę na potrzebę silnego, aktywnego 
państwa w sferze społeczno-gospodarczej, belloc 
jednak wzdragał się przed jego rozrostem. stąd na 
przykład mocna krytyka u  niego koncepcji welfa-
re state, zabierającego jakoby zbyt wiele wolności 
obywatelom. Ubolewa on także, iż w dzisiejszych 
czasach ludzie rozmawiają tylko w  kategoriach za-
trudnienia i wynagrodzenia […]. Własność prywatna 
z pewnością nie jest, niestety, przedmiotem zaintere-
sowania większości ludzi. Jeśli bowiem mogłaby nim 
się stać, to już dawno temu mógłby również pojawić 
zakończony sukcesem protest przeciwko systemowi 
pracy najemnej (belloc, ss. 26–27). 

belloc jest przekonany, że lepsze rozwiązanie niż 
praca najemna stanowią choćby spółdzielnie, po-
nieważ ich członkowie partycypują w zyskach i stra-
tach. Pomimo tego jednak wyraźnie podkreśla, iż 
nie można o choroby gospodarcze naszych czasów, 
jak czynią to liberałowie, obwiniać interwencjonizm 
państwowy, bowiem złem jest utrata wolności. In-
terwencjonizm jako taki może do niej prowadzić, ale 
nie musi, równie dobrze bowiem może przyczyniać 
się do jej przywrócenia. W państwie właściwie zor-
ganizowanym, realizującym ideały wolności i upo-
wszechnienia własności, koniecznością jest istnienie 
państwowych gwarancji dla siły cechów rzemieślni-
czych, procesu dziedziczenia oraz ograniczenia wobec 
nadmiernych obciążeń fiskalnych.  Musi też istnieć 
system instytucji służących popieraniu rozwoju małej 
własności, tak jak dzisiaj istnieje niestety urzędowy 
system popierania zniszczenia małej i  szeroko roz-
powszechnionej własności poprzez rozległą warstwę 
właścicieli. Oczywiście, wysiłek przywrócenia wła-
sności nie powiedzie się, jeśli zostanie ograniczony 
przez przesąd sprzeciwiający się użyciu siły jako na-
rzędzia sprawiedliwości. Wszystkie władze państwa 
zostały przecież wykorzystane przez kapitalizm, aby 
przywrócić niewolnicze warunki życia społecznego. 
My z kolei nie powinniśmy reagować przeciwko tym 

stan proletaryzmu wiąże się 
nie tyle z ubóstwem, ile z po-
czuciem ciągłej niepewności, 
niepokoju, co przyniesie na-
stępny dzień.
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niewolniczym warunkom, o ile sami nie skorzystamy 
z tych metod (belloc, ss. 28–29). 

Nie ma więc co liczyć na to, że w społeczeństwie 
kapitalistycznym dojdzie do upowszechnienia wła-
sności prywatnej za sprawą jakichś naturalnych 
procesów. Nie, system taki należy dopiero stworzyć, 
a następnie cały czas o niego dbać. Naturalne proce-
sy, niekontrolowane w żaden sposób, będą bowiem 
zmierzać w kierunku kontroli środków produkcji 
przez niewielką garstkę – w stronę kapitalizmu i rzą-
dów plutokracji. belloc zwraca więc tutaj uwagę na 
to, co w późniejszych latach uczynili osią swych kon-
cepcji ordoliberałowie. Jeden z  czołowych przed-
stawicieli tej szkoły, Walter eucken, pisał, iż wolny, 
naturalny ustrój […] nie powstaje po prostu w ten spo-
sób, że polityka gospodarcza pozostawia jego ukształ-
towanie się biegowi wypadków, ale tylko wtedy, gdy 
ona o ten ustrój zabiega1. Państwo ma więc być ak-
tywnym graczem w sferze społeczno-gospodarczej. 

Powinno przeciwdziałać tworzeniu się monopoli 
i oligopoli poprzez wprowadzenie odpowiedniego 
ustawodawstwa. Przyznaje mu się także prawo do 
dekoncentrowania karteli, do takiego oddziały-
wania na przedsiębiorców, aby nie tworzyli zbyt 
dużych zakładów pracy, do planowania przestrzen-
nego kraju itp. 

belloc słusznie podkreśla bowiem, że przecież ka-
pitalizm nie powstał samorzutnie, jako wynik natu-
ralnych procesów, lecz pojawił się w momencie, gdy 
zabezpieczenia gwarantujące właściwie podzieloną 
własność zostały rozmyślnie zniszczone przez zło eko-
nomiczne, któremu przeciwstawiono się niewystarcza-
jąco. […] już po ich unicestwieniu, pojawiło się wolne 
pole dla wzrostu plutokracji w polityce i kapitalizmu 
w ekonomicznej strukturze państwa (belloc, ss. 32–33). 

Rzeczywiście, jak wskazywał na to chociażby Karl 
Polanyi, wolny rynek nigdy nie powstałby, gdyby nie 
celowe działania państwa w tym kierunku. To pań-
stwo tworzyło gospodarkę leseferystyczną w Anglii, 
umożliwiając grodzenia (enclosure), zwane rewolucją 
bogatych przeciw biednym, a także wprowadzając 
cła, premie eksportowe, ujednolicając rynki itp.2. 
Chesterton pisze wręcz, że bogaci po prostu wyrzucili 
biednych […] na drogę, mówiąc im krótko, że to droga 
postępu. Dosłownie narzucili im pracę w fabrykach 
i współczesny niewolniczy system płac, przez cały czas 
zapewniając, że to jedyna droga do bogactwa i cywili-
zacji. Tak jak zabrali wieśniakowi klasztorne jedzenie 
i piwo, mówiąc, że ulice w niebie są wybrukowane zło-
tem, tak zabrali mu później wioskowe jedzenie i piwo, 
mówiąc, że wybrukowane złotem są ulice w Londynie 
(Chesterton, s. 91). drugi z nich zaś stwierdza, że roz-
kwit kapitalizmu nastał po tym, jak cała ta zła robota 
została wykonana, co więcej, można to było uczynić 
tylko dzięki tej złej robocie (belloc, s. 33).

belloc wskazuje siedem dróg prowadzących do de-
generacji społeczeństwa i systemu gospodarczego. 
Jego zdaniem sprzyja temu mniejsza proporcjonal-
nie kosztochłonność większego przedsiębiorstwa, 
jeżeli chodzi o zarządzanie, większa zdolność dużej 
grupy ekonomicznej do nabywania wszystkich bar-
dziej kosztownych narzędzi produkcji, dystrybucji 
i wymiany oraz możliwości wykorzystania reklamy, 
łatwiejszy dostęp do kredytów i otrzymywanie ich 
na o  wiele korzystniejszych warunkach, przewa-
ga finansowa skutkująca możliwością wykupienia 
mniejszego, czyli de facto eliminacji go z rynku, czy 
też możliwością stosowania cen dumpingowych 
w tym samym celu. dalej: łatwiejsze warunki groma-
dzenia kapitału, możliwość wpływania na działal-
ność ustawodawczą, a tym samym tworzenie prawa 
służącego interesom plutokracji, wpływ na wymiar 
sprawiedliwości (belloc, ss. 35–47). Nie są to jednak 
żadne spiżowe, nienaruszalne prawa ekonomiczne. 
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Nie istnieje konieczność powstawania coraz to więk-
szych grup kapitałowo-gospodarczych, a mówienie 
o nieuchronności tego procesu, dokonującego się ja-
koby automatycznie, samorzutnie, to nic innego jak 
kapitalistyczne „mydlenie oczu”. Ma ono przekonać, 
że należy pogodzić się z istniejącym stanem rzeczy. 

Tymczasem, jak pisze belloc, jedyny determinizm, 
z jakim mamy tutaj do czynienia, to logiczna koniecz-
ność następstw pewnych ludzkich ustaleń i założeń. 
To konsekwencja funkcjonowania w  określonym 
paradygmacie społeczno-gospodarczym, stworzo-
nym jednak i przyjętym przez samych ludzi. Tam, 
gdzie masz już ustalone zasady gry, i to niezależnie 
od każdego konkretnego sposobu, tam z konieczności 
zaistnieją pewne wynikające z nich konsekwencje, ale 
konsekwencje te będą wynikały tylko do czasu, kiedy 
zmienisz reguły gry. […] Jeśli, na przykład zadeklaro-
wałeś nietykalność dla tych, którzy kradną zegarki, to 
z tej możliwości, jako swoista konieczność, wyniknie 
niepomierny wzrost kradzieży zegarków […] W ten sam 
sposób, jeśli nie będzie ograniczenia konkurencji za-
równo co do skali własności, jak też wielkości połączeń 
kapitałowych i kontroli w takich przypadkach, wów-
czas rzeczywiście pojawi się pewien rodzaj konieczno-
ści działającej na rzecz wzrostu grupy ekonomicznej. 
Ale jest to „konieczność”, która trwa wyłącznie tak 
długo, jak obowiązują reguły. Dlatego wraz ze zmianą 
reguł zniknie też konieczność (belloc, s. 65–66). 

Trzy główne człony reformy nieodzownej do 
przeprowadzenia to zdaniem belloca: a) przywró-
cenie społeczeństwu drobnego rolnika, handlowca 
i rzemieślnika, jak też rodzin w roli zatrudniających 
w ludzkim, rodzinnym tego słowa znaczeniu, to znaczy 
zajmujących się niewieloma, ale za to znanymi oso-
biście pracownikami; b) podział własności w przed-
siębiorstwach, obecnie, z  konieczności większych, 
pomiędzy udziałowców w wystarczającej ilości; c) za-
stosowanie tego zdrowego podziału za pośrednictwem 
instytucji, które powinny utrzymywać ten stan rzeczy 
oraz zabezpieczać przed powrotem degradacji wła-
sności przez kapitalizm (belloc, s. 52). Wszystkie one 
winny być zastosowane jednocześnie, aby mogły 
przynieść pożądany skutek.

Jeżeli chodzi o przywrócenie społeczeństwu insty-
tucji drobnego handlu, belloc nie waha się napisać, iż 
wymaga to dwóch kompatybilnych ze sobą działań. 
Po pierwsze należy wprowadzić ekonomiczną ochro-
nę drobnego sprzedawcy. Po drugie trzeba utrudniać 
życie wielkiemu handlowcowi poprzez zróżnicowa-
ne opodatkowanie skierowane jednocześnie prze-
ciwko sieciom sklepów niszczących drobny handel, 
ale również dzięki swojej potędze nierzadko kontro-
lujących ceny sprzedaży, dystrybucji, a nawet pro-
dukcji, a także przeciw sklepom wielobranżowym 
i wielkiemu obrotowi w sprzedaży detalicznej. Celem 

tego jest ustanowienie instytucji, które drobnemu 
handlarzowi czy rzemieślnikowi dadzą sztucznie wy-
tworzoną przewagę przeciwko wielkiemu handlowcowi. 
[…] Jest to, oczywiście, posunięcie „nieekonomiczne”. 
Innymi słowy, jest to koszt tego wysiłku. Ale czyż tymi 
luksusami nie cieszą się dzisiaj osobiście wyłącznie 
wielcy kapitaliści? (belloc, s. 61). 

W działach gospodarki, gdzie dekoncentracja nie 
jest możliwa i gdzie w efekcie mamy do czynienia 
z rzeczywistą koniecznością istnienia wielkiej grupy 
kapitałowej (koleje, poczta, system dróg państwo-
wych), należy zaś wprowadzać formy własności 
wspólnej – cechowej lub państwowej – oraz podział 
tejże własności za pomocą akcji. stanowi to co praw-
da rodzaj półśrodka, ale mimo wszystko poddaje się 
dzięki temu przedsiębiorstwo jakiejś kontroli ze stro-
ny społeczeństwa. 

Dystrybucjonizm, jak widzimy, nie wyklucza in-
nych form własności poza prywatną. Nie wymaga 
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też, aby każdy proces gospodarczy był domeną mi-
kroprzedsiębiorstw. Chodzi natomiast o to, aby małe 
i średnie firmy stanowiły fundament i normę gospo-
darki jako takiej. Wyraźnie widoczny jest w tej kon-
cepcji również swoisty rustykalizm bliski projektom 
lansowanym przez agrarystów. Zdrowe społeczeń-
stwo to mianowicie takie, w którym odbudowana 
zostanie warstwa chłopska. Jej istnienie stanowić 
ma warunek sine qua non rozwoju w człowieku pier-
wiastków kreatywnych i  wolnościowych, a  praca 
rolnika traktowana jest w tej wizji jako swoisty wzór 
i punkt odniesienia dla pracy w ogóle. belloc przy-
wiązuje do tej kwestii tak wielką wagę, iż godzi się 
nawet na poważne koszty dla społeczeństwa, jakie 
wiązałyby się z odbudową stanu chłopskiego. Przy-
wracanie chłopstwa musi rozpocząć się jako pewnego 
rodzaju społeczny „luksus”, a kiedy będzie już ono 
pozostawało w  tym stanie początkowego „luksusu”, 
tak jak wszelkie luksusy musi ono, niestety, przesad-
nie kosztować, jednak… powodzenie oraz moralność 
wspólnoty powinien właśnie zbudować ten ekonomicz-
ny wysiłek (belloc, s. 90–91). 

Praca belloca ma raczej postać programu, cha-
rakteryzuje ją w miarę systematyczny sposób prze-
prowadzania wywodu, autor przedstawia określone 
postulaty i zastanawia się nad możliwościami i spo-
sobami ich realizacji. belloc był pragmatykiem, jak 
pisał o  nim Chesterton w  swojej „Autobiografii”: 
Dlatego właśnie współcześni zupełnie nie zrozumieli 
Belloca, na przykład jego pracy historycznej „Państwo 
niewolnicze”. Ponieważ Anglicy, do których się zali-
czam, są romantyczni i lubią myśleć, że Francuzi też 
są romantyczni i że – co jeszcze bardziej niedorzeczne – 
Belloc jest Francuzem, to w ogóle nie zauważają, kiedy 
pisze on naukowo. Jego praca na temat państwa nie-
wolniczego jest ściśle naukowa, tak jak mapa wojskowa 
jest wojskowa. […] Przed przeczytaniem książki Bello-
ca krytycy zaczęli krytykować to, co prawdopodobnie 
mógłby on napisać. Potem powiedzieli, że straszy nas 
przerażającym koszmarem zwanym „państwem nie-
wolniczym”3. W przypadku Chestertona mamy na-
tomiast do czynienia raczej z błyskotliwym esejem 
dotyczącym „nowoczesnych zabobonów”. Mniej tu-
taj konkretu, planu politycznego, kwestii związanych 
ze strategią realizacji pożądanych reform. Lektura ta 
pokazuje też specyfikę sojuszu i przyjaźni, z który-
mi mieliśmy do czynienia w przypadku tych dwóch 
wybitnych postaci. duet ten niewątpliwie doskonale 
się uzupełniał, jeżeli chodzi o sposób przedstawiania 
i popularyzacji idei, którym obydwaj hołdowali. 

Obaj pisarze, co warto podkreślić, nie należą do 
grona hurraoptymistów, którzy z łatwością rzucają 
obietnice na wiatr. belloc niejednokrotnie na kar-
tach swojej książki przypomina, iż zadanie, któ-
re stawia przed sobą i  społeczeństwem, nie jest 

ukierunkowane na doskonałość. Chodzi jedynie o to, 
aby proces upowszechnienia własności zapoczątko-
wać, zmienić obowiązujący paradygmat, zatrzymać 
procesy prowadzące w kierunku coraz większej cen-
tralizacji, rozwarstwienia i zniewolenia. Po drugie, 
wskazuje, że jeśli tego nie zrobimy, wolność nie bę-
dzie mogła istnieć – gdy pozostawimy sprawy swo-
jemu biegowi, nieuniknioną konsekwencją będzie 
niewolnictwo. 

Podobnie Chesterton zalecał metodę małych kro-
ków, które prowadzić będą do wyznaczonego celu. 
Pisał o potrzebie takiego opodatkowania umów, aby 
zniechęcić do sprzedaży małej własności wielkim 
posiadaczom oraz stymulować rozdrobnienie wiel-
kiej własności pomiędzy rzeszę właścicieli. Akcen-
tował również potrzebę wprowadzenia prawa dla 
ubogich, chroniącego małą własność przed wielką, 
o dotacjach, wspomaganiu i inicjowaniu różnego ro-
dzaju eksperymentów wspierających małą własność, 
pozwalających jej się rozwijać i upowszechniać4. Naj-
większym złem czasów współczesnych jest bowiem 
jego zdaniem to, że nieustannie przemy do przodu, 
ponieważ boimy się zawrócić. Socjalista twierdzi, że 
własność jest już skupiona w trustach i domach towa-
rowych, jedyną nadzieją jest jeszcze bardziej skupić 
ją w państwie. Ja twierdzę, że jedyną nadzieją jest ją 
rozproszyć, to znaczy wyrazić skruchę i powrócić, je-
dynym krokiem naprzód jest krok wstecz (Chesterton, 
s. 319). 

hilaire belloc, Esej o przywróceniu własności, Warszawa 2013; 
Gilbert Keith Chesterton, Co jest złe w świecie, sandomierz 2013. 

Przypisy: 
1. W. eucken, Podstawy polityki gospodarczej, Poznań 2005, 

s. 95.
2. K. Polanyi, Wielka transformacja. Polityczne i ekonomiczne 

źródła naszych czasów, Warszawa 2010, ss. 41–154.
3. G. K. Chesterton, Autobiografia, Warszawa-ząbki 2010, 

s. 218.
4. G. K. Chesterton, The Outline of Sanity, http://www.chester-

ton.omne.pl/the_outline_of_sanity.html 
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Rafał Bakalarczyk (ur. 1986) – 
absolwent polityki społecznej 
na Uniwersytecie Warszawskim 
i socjologii politycznej w högsko-
lan dalarna (szwecja); od 2010 r. 
doktorant na Wydziale dzienni-
karstwa i Nauk Politycznych uw. 
Interesuje się szeroko rozumianą 
polityką społeczną, zwłaszcza 
problemami opieki, eduka-
cją, skandynawskim modelem 
dobrobytu oraz mechanizmami 
dialogu społecznego. Publikował 
m.in. w „Głosie Nauczycielskim”, 

„dziś” i „Przeglądzie”. Współau-
tor książki „Jaka Polska 2030?”, 
wydanej przez Ośrodek Myśli 
społecznej im. ferdynanda Las-
salle’a, z którym stale współpra-
cuje. zwolennik współdziałania 
i wymiany doświadczeń między 
różnymi środowiskami prospo-
łecznymi. bliski jest mu duch 
książek Żeromskiego, zwłasz-
cza postać szymona Gajowca 
z „Przedwiośnia”. stały współ-
pracownik „Nowego Obywatela”.

Mateusz Batelt (ur. 1986) – 
absolwent nauk politycznych 
i tłumaczenia specjalistycznego 
na Uniwersytecie Warszawskim. 
Tłumacz języka angielskiego 
i niemieckiego. Wikipedysta i mi-
łośnik wolnego oprogramowania. 
Członek Amnesty International 
i stowarzyszenia Wikimedia Pol-
ska. Pochodzi ze Śląska Cieszyń-
skiego. stały współpracownik 

„Nowego Obywatela”.

Václav Bělohradský (ur. 1944) – 
czeski filozof, socjolog i publi-
cysta. Absolwent Uniwersytetu 
Karola w Pradze. Od 1970 r. na 
emigracji we Włoszech. Podjął 
tam pracę akademicką jako profe-
sor socjologii w Genui, a następ-
nie socjologii polityki w Trieście, 
gdzie wykłada do dzisiaj. Autor 
wielu książek po czesku i włosku, 
w których rozwijał koncepcje 
związane z tzw. biocentryzmem 
(przeciwstawianym antropo-
centryzmowi), postulującym 

dystans do partykularno-ludzkiej 
perspektywy na sprawy społecz-
ne i dowartościowanie szerzej 
rozumianego życia. W swoich 
pracach analizował także prze-
miany kulturowe i polityczne 
w europie Środkowo-Wschod-
niej. Wieloletni współpracownik 
czeskich wydawnictw i czaso-
pism emigracyjnych oraz dysy-
denckich. sygnatariusz Karty 
77. W latach 70. i 80. był waż-
nym intelektualnym punktem 
odniesienia dla czeskiego ruchu 
opozycyjnego, na jego koncepcje 
powoływał się m.in. Václav havel. 
Po 1989 r. objął funkcję wizytują-
cego profesora na Uniwersytecie 
Karola w latach 1991–1997. stał 
się także ważnym komentatorem 
czeskiego życia politycznego, 
autorem licznych analiz i tekstów 
publicystycznych. Pisał m.in. 
dla dzienników „Lidové noviny” 
i „Právo”. W pierwszym okresie 
po upadku komunizmu opowia-
dał się za postępowym, proekolo-
gicznym liberalizmem, popierając 
zarazem centroprawicową ods 
i jej przywódcę Václava Klausa, 
by stopniowo przejść na pozycje 
wyraziście lewicowe. W 2013 r. zo-
stał odznaczony przez Prezydenta 
Republiki Czeskiej Medalem za 
zasługi. 

Marcin Giełzak (ur. 1987) – 
współzałożyciel think tanku we 
the crowd, współorganizator 
pierwszych w Polsce wydarzeń 
poświęconych ekonomii współ-
dzielonej – Niekonferencji Inno-
wacji społeczno-biznesowych 

„zmienia się!” oraz „Ouishare 
europe Tour – Warszawa”, pu-
blicysta, badacz dziejów lewicy 
antykomunistycznej. Absolwent 
historii oraz zarządzania na Uni-
wersytecie łódzkim.

Jarosław Górski (ur. 1970) – 
polonista, nauczyciel i dzienni-
karz. Napisał kilkaset artykułów 
publicystycznych i popularyzu-
jących różne dziedziny sztuki, 

wydał książkę eseistyczną „Mę-
ska rzecz” (o literackich obrazach 
męskości) oraz powieść obycza-
jową „Wersje”. Mieszka w War-
szawie. stały współpracownik 

„Nowego Obywatela”. 

Joanna Jurkiewicz (ur. 1986) – 
absolwentka socjologii w ramach 
Międzywydziałowych Indywi-
dualnych studiów humanistycz-
nych na Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Interesuje 
się prawami pracowniczymi. za-
deklarowana feministka. Próbuje 
wyznawać zasadę Churchilla: no 
sports, ale czasem robi ustępstwa 
na rzecz biegania.

Rafał łętocha (ur. 1973) –  
politolog i religioznawca. doktor 
habilitowany nauk humani-
stycznych, zastępca dyrektora 
w Instytucie Religioznawstwa 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
profesor w Instytucie Politolo-
gii Państwowej Wyższej szkoły 
zawodowej w Oświęcimiu. Autor 
książek „Katolicyzm a idea na-
rodowa. Miejsce religii w myśli 
obozu narodowego lat okupacji” 
(2002), „Oportet vos nasci denuo. 
Myśl społeczno-polityczna Je-
rzego brauna” (2006) i „O dobro 
wspólne. szkice z katolicyzmu 
społecznego” (2010). Publikował 
m.in. we „frondzie”, „Glauko-
pisie”, „Nomosie”, ”Nowej Myśli 
Polskiej”, „Państwie i społeczeń-
stwie”, „Pro fide Rege et Lege”, 

„studiach Judaica”, „Templum 
Novum”. Od urodzenia mieszka 
w Myślenicach i bardzo jest z tego 
zadowolony. stały współpracow-
nik „Nowego Obywatela”.

fred Magdoff – emerytowany 
profesor gospodarki rolnej na 
Uniwersytecie w Vermont. Wraz 
z Johnem bellamy fosterem jest 
współautorem książek „The Great 
financial Crisis” (2009) i „What 
every environmentalist Needs to 
Know About Capitalism” (2011).
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AuTORzY NumERu

Bartosz filip Malinowski 
(ur. 1987) – współzałożyciel think 
tanku we the crowd, absolwent 
stosunków międzynarodowych 
oraz dziennikarstwa na uł, stu-
dent zarządzania – także na uł. 
Racjonalista, humanista, ateista 
i idealista, szukający właściwych 
środków do właściwych celów.

Debbie Nathan (ur. 1950) –  
amerykańska dziennikarka i pi-
sarka. specjalizuje się w tematyce 
imigracji, z naciskiem na sytuację 
kobiet. Autorka kilku książek, 
w tym „Women and Other Aliens: 
essays from the Us-Mexico 
border”.

Bartosz Oszczepalski 
(ur. 1986) – dziennikarz, publicy-
sta i działacz społeczny; absol-
went politologii na Uniwersytecie 
Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
Publikował m.in. w regionalnym 
kieleckim dzienniku „echo dnia”, 
mediach studenckich, portalach 
o tematyce politycznej i obywa-
telskiej (m.in. myobywatele.org). 
stały współpracownik „Nowego 
Obywatela” oraz portalu pogoto-
wiedziennikarskie.pl tworzonego 
przez stowarzyszenie dziennika-
rzy Polskich, a ponadto redaktor 
kieleckiego pisma „extra Gazeta”. 
Od wielu lat członek różnych 
organizacji pozarządowych.  

Michał Sobczyk (ur. 1981) – 
absolwent ochrony środowiska, 
jak na razie zawodowo związany 
z pozarządową działalnością 
wydawniczą. Patriota lokalny 
od urodzenia mieszkający na 
bałutach, kibic łódzkiego Klubu 
sportowego. Nie posiada żadnego 
hobby.

Karol Trammer (ur. 1985) –  
redaktor naczelny niezależnego 
dwumiesięcznika „z biegiem 
szyn”, poświęconego kolei na Ma-
zowszu (internetowe archiwum 
periodyku – www.zbs.net.pl). 
Jego teksty i komentarze na temat 
transportu publicznego ukazywa-
ły się na łamach m.in. „Techniki 
Transportu szynowego”, „Świata 
Kolei”, „Życia Warszawy”, „Gaze-
ty stołecznej”, „Wprost”, „Wspól-
noty”, biuletynu biura Analiz 
sejmowych „Infos”. Absolwent 
gospodarki przestrzennej na 
Wydziale Geografii i studiów 
Regionalnych Uniwersytetu 
Warszawskiego, praca licencjacka 
„Regionalizacja kolei. Kierunki 
reformy kolei regionalnych w Pol-
sce” (2007), praca magisterska 

„stacja Włoszczowa Północ. stu-
dium lobbingu i rozwoju lokalne-
go”. Przeciwnik „reformowania” 
transportu publicznego poprzez 
likwidację połączeń. Mieszka 
w Warszawie. Nie posiada prawa 

jazdy. stały współpracownik 
„Nowego Obywatela”. 

Przemysław Wewiór 
(ur. 1986) – absolwent filozofii na 
Uniwersytecie Mikołaja Koper-
nika i doktorant na Wydziale 
Nauk społecznych Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Autor wielu tłu-
maczeń i publikacji naukowych, 
dotyczących głównie historii idei 
w okresie nowożytnym. Pasjonat 
miasta łodzi i dobrych seriali. 
Kontakt: pwewior@gmail.com.

Krzysztof Wołodźko 
(ur. 1977) – na ogół publicysta, 
bloger (www.consolamentum.
salon24.pl). Pisał i/lub pisze m.in. 
do „Trybuny”, „Życia duchowe-
go”, „znaku”, „Gazety Polskiej 
Codziennie”, „Kontaktu”, portali 
Teologii Politycznej, deon.pl, ngo.
pl. Uczestnik cyklu dokumen-
talnego „system 09” i „system: 
rewolucja solidarności”. Członek 
zespołu „Pressji”.

Piotr Wójcik (ur. 1984) – redak-
tor portalu Jagielloński24.pl, 
członek Klubu Jagiellońskiego. 
Katolik i komunitarysta. fascynat 
państwa i interwencjonizmu. fan 
literatury fantastycznej i współ-
czesnej kinematografii.
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1 zapłacisz aż 10 zł taniej za kolejne cztery numery – prenumerata 
roczna to koszt 50 zł, zaś cena 4 numerów pisma wynosi 60 zł.

2 Wesprzesz finansowo nasze inicjatywy (pośrednicy 
pobierają nawet do 50% ceny pisma!).

3 będziesz mieć pełny dostęp do internetowego 
archiwum kwartalnika.

4 Masz szansę otrzymania ciekawych upominków. 

5 Prenumerata to wygoda – „Nowy Obywatel” 
w Twojej skrzynce pocztowej.

6 W formatach epub i mobi. 

7 bez zabezpieczeń DRm. 

8 Najtaniej. 

50 zł

Więcej o prenumeracie można przeczytać tutaj:
nowyobywatel.pl/prenumerata

Opłać prenumeratę w banku lub na poczcie i czekaj, 
aż „Nowy Obywatel” sam do Ciebie przywędruje :). 
Możesz też skorzystać z naszego sklepu wysyłkowe-
go, dostępnego na stronie nowyobywatel.pl/sklep 

Wpłat należy dokonywać na rachunek: 
stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom” bank 
spółdzielczy Rzemiosła ul. Moniuszki 6, 90–111 łódź 
Numer konta: 78 8784 0003 2001 0000 1544 0001 

Prenumeratę można rozpocząć 
od dowolnego numeru. 

W tym kwartale do prenumeratorów trafi 
zbiór felietonów Joanny dudy-Gwiazdy 

„Krótki kurs nowomowy”. Książkę 
otrzymują:

Przemysław Jańczak (Warszawa)

Anna Oleksicka (białystok)

Piotr Karwan (stalowa Wola)

25 zł
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Przyświecają nam następujące wartości:
Samorządność, czyli faktyczny udział obywateli w procesach de-

cyzyjnych we wszelkich możliwych sferach życia publicznego. 
(Re)animacja społeczeństwa. sprzeciwiając się zarówno omnipo-

tentnemu państwu, jak i liberalnemu egoizmowi, dążymy do odtwo-
rzenia tkanki inicjatyw społecznych, kulturalnych, religijnych itp., 
dzięki którym zamiast biernych konsumentów zyskamy aktywnych 
obywateli. 

„Demokracja przemysłowa”. dążymy do zwiększenia wpływu 
obywateli na gospodarkę, poprzez np. akcjonariat pracowniczy, ruch 
związkowy, rady pracowników. ⅓ życia spędzamy w pracy – to zbyt 
wiele, aby nie mieć na nią wpływu. 

Sprawiedliwe prawo i praktyka jego egzekwowania, aby służyło 
społeczeństwu, nie zaś interesom najsilniejszych grup. 

Media obywatelskie, czyli takie, które w wyborze tematów i spo-
sobów ich prezentowania kierują się interesem społecznym zamiast 
oczekiwaniami swoich sponsorów.

Wolna kultura. Chcemy takiej ochrony własności intelektualnej, 
która nie będzie ograniczała dostępu do kultury i dorobku ludzkości. 

Rozwój autentyczny, nie pozorny. Kultowi wskaźników ekono-
micznych i wzrostu konsumpcji, przeciwstawiamy dążenie do pod-
niesienia jakości życia, na którą składa się m.in. sprawna publiczna 
służba zdrowia, powszechna edukacja na dobrym poziomie, warto-
ściowa żywność i czyste powietrze.

Ochrona dzikiej przyrody, która obecnie jest niszczona i lekcewa-
żona w imię indywidualnych zysków i prymitywnie pojmowanego 
postępu. Jeśli mamy do wyboru nową autostradę i nowy park naro-
dowy – wybieramy park. 

Solidarne społeczeństwo. egoizmowi i  uznaniowej filantropii 
przeciwstawiamy społeczeństwo gotowe do wyrzeczeń w imię sys-
temowej pomocy słabszym i wykluczonym oraz stwarzania im real-
nych możliwości poprawy własnego losu. 

Sprawiedliwe państwo, czyli takie, w którym zróżnicowanie ma-
jątkowe obywateli jest możliwie najmniejsze (m.in. dzięki prospo-
łecznej polityce podatkowej) i wynika z różnicy talentów i pracowi-
tości, skromne dochody nie stanowią bariery w dostępie do edukacji, 
pomocy prawnej czy opieki zdrowotnej.

Gospodarka trójsektorowa. Mechanizmom rynkowym i własności 
prywatnej powinna towarzyszyć kontrola państwa nad strategicz-
nymi sektorami gospodarki, sprawna własność publiczna (ogólno-
krajowa i komunalna) oraz prężny sektor spółdzielczy. Nie zawsze 
prywatne jest najlepsze z punktu widzenia kondycji społeczeństwa. 

Gospodarka dla człowieka – nie odwrotnie. zamiast pochwał „glo-
balnego wolnego handlu”, postulujemy dbałość o regionalne i lokalne 
systemy ekonomiczne oraz domagamy się, by państwo chroniło in-
teresy swoich obywateli, nie zaś ponadnarodowych korporacji i „za-
granicznych inwestorów”. 

Przeszłość i różnorodność dla przyszłości. Odrzucamy jałowy 
konserwatyzm i sentymenty za „starymi dobrymi czasami”, ale wie-
rzymy w mądrość gromadzoną przez pokolenia. Każdy kraj ma swoją 
specyfikę – mówimy „tak” dla wymiany kulturowej, lecz „nie” dla 
ślepego naśladownictwa. b
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