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Innowacja się nie opłaca
Artur Wieczorek

Zanim przeczytasz ten tekst, przypomnij sobie aktualnie promowane
definicje innowacyjności. Kiedy już to zrobisz – wyrzuć je do kosza.
20 czerwca 1979 roku 39. prezydent Stanów Zjednoczonych, Jimmy Carter,
odsłonił 32 kolektory słoneczne, zainstalowane na dachu Białego Domu. Powiedział wtedy: „Może okazać się, że za jedno pokolenie ta instalacja solarna będzie tylko ciekawostką, eksponatem muzealnym, przykładem drogi
którą nie podążyliśmy albo małą cząstką jednego z największych i najbardziej ekscytujących przedsięwzięć podjętych przez amerykański naród”.
Kilka lat później jego następca, Ronald Reagan, kazał zdemontować instalację, uznając ją za kosztowną fanaberię. Stany czekały na swoją zieloną rewolucję energetyczną kolejne trzydzieści lat – aż do teraz.
cały artykuł: str. 20
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Odejść od taniej pracy
koniecznością, jeśli nasz kraj ma
mieć przed sobą jakąś przyszłość.

Adam Ostolski
W ostatnich latach przyzwyczailiśmy się do rosnącej niestabilności zatrudnienia. Czas się
od niej odzwyczaić – dla dobra
nas wszystkich.
O tym, że warunki pracy w Polsce – w najróżniejszych sektorach
– nie należą do przesadnie stabilnych, przekonaliśmy się wielokrotnie. Umowy o dzieło w uniwersyteckiej szatni, brak umów
o pracę w organizacjach pozarządowych, niskie stawki godzinowe
ochroniarzy i sprzątaczek – to tylko wierzchołek góry lodowej.
Nie uda się nam wejść na wyższy poziom rozwoju, jeśli będziemy podtrzymywać taki model zatrudnienia. Prekaryzacja
zatrudnienia sprawia, że dla rosnącej rzeszy Polaków i Polek
myślenie w kategoriach rozwoju
zawodowego czy założenia własnej rodziny staje się coraz bardziej abstrakcyjne.
Według sondażu Millward Brown
z wiosny 2014 r. aż 79% młodych
ludzi myśli o emigracji zarobkowej, a tylko 17% jest pewnych,
że nie wyjedzie z kraju. Poprawa sytuacji osób zatrudnionych
na niestabilnych warunkach jest

Od początku transformacji karmi
się nas opowieścią o przedsiębiorczości jako panaceum na wszelkie
problemy. „Załóż firmę” to rutynowy egzorcyzm, którym ucisza
się krytyków gospodarki opartej
na taniej i niestabilnej pracy.
Ta ideologia przynosi krzywdę
nam wszystkim. Staje się uzasadnieniem dla odsyłania etatowych pracownic i pracowników
na samozatrudnienie. Uzasadnia
przekonanie, że lepsza jest byle
jaka, śmieciowa praca niż walka
o własne prawa w miejscu pracy.
Krzywdzi również tych przedsiębiorców, którzy próbują grać według reguł, a nie zajmować się ich
konsekwentnym omijaniem.

Recepta
na niestabilność
Musimy postawić sprawę jasno –
tam, gdzie stawiamy zasady, musimy mieć narzędzia do ich egzekwowania. Państwowa Inspekcja
Pracy nie może być petentem,
którego zmusza się do uprzedzania o kontrolach. Musi mieć możliwości realnego egzekwowania
przestrzegania przez firmy prawa
pracy – tak, aby nie opłacało im
się wliczać kosztów kary za bezprawne umowy śmieciowe w ich
„zwykłą” działalność.

Niedawny wyrok Trybunału Konstytucyjnego otworzył osobom pracującym na umowach pozakodeksowych furtkę do zrzeszania się
w związkach zawodowych. Musimy dopilnować wdrożenia tego
prawa w praktyce. Poziom uzwiązkowienia w Polsce jest dziś dramatycznie niski, co poważnie utrudnia
pracownikom i pracodawcom rozmowę na równej stopie.
Długo przymykano oczy na zjawisko bezpłatnych staży. Tysiące
młodych ludzi, w nadziei otrzymania kolejnego wpisu do CV wykorzystywano w charakterze bezpłatnej siły roboczej. Parlament
przyjął niedawno zmiany, mające na celu ograniczenie skali tego
zjawiska. Kluczowe będzie obserwowanie skuteczności jego wdrażania, jakości oferowanych staży
oraz poziomu wynagrodzeń.
Poza stopniowym wzrostem płacy minimalnej potrzebujemy
również minimalnej płacy godzinowej. To rozwiązane znane
z krajów takich jak Niemcy czy
Wielka Brytania. Pomoże ona
w utemperowaniu zjawiska niezwykle niskich (praktycznie niekontrolowanych) stawek godzinowych, oferowanych w handlu
czy w ochronie.
Nie zapominajmy również o sytuacji osób poszukujących pracy.
Elastyczność sprzedawano nam
przez lata pod hasłem „flexicurity”. W praktyce otrzymywali-

śmy więcej elastyczności, której
nie równoważył wzrost bezpieczeństwa. Zasiłki dla bezrobotnych muszą wzrosnąć, a dostęp
do nich powinien być szerszy niż
do tej pory.
Ważnym krokiem w stronę zwiększenia wpływu pracowników
i pracownic na sytuację w przedsiębiorstwie byłoby zniesienie wymogu zbierania podpisów 10%
członków załogi pod wnioskiem
o utworzenie rady pracowników.
Rady pracowników powinny być
tworzone obowiązkowo w każdym przedsiębiorstwie zatrudniającym powyżej 50 osób.
Podjęcie niskopłatnej pracy nie
powinno oznaczać automatycznej
utraty prawa do tego typu wsparcia finansowego – w przeciwnym
razie będziemy wypychać chcących poprawić swą sytuację ludzi
do pracy na czarno.
Powszechny dostęp do opieki zdrowotnej powinien przysługiwać każdej i każdemu z nas. Nie może być
uzależniony od posiadania etatu
czy statusu osoby bezrobotnej. Zbyt
często groźba odebrania prawa
do bezpłatnego leczenia traktowana
jest jako bat na poszukujących pracy, zmuszający ich do podjęcia byle
jakiego zatrudnienia.

Przyszłość bez obaw
Pakiet zmian, o którym napisałem
powyżej, byłby również wielką

szansą dla naszej gospodarce. Poprawiłby pozycję pracownic i pracowników, zwiększyłby udział
płac w PKB – a tym samym popyt
wewnętrzny. Poprawiłby dostęp
nas wszystkich do usług publicznych, sprzyjałby również demokratyzacji stosunków w przedsiębiorstwach.
Przede wszystkim pomógłby
nam przygotować się na dalsze,
długofalowe zmiany na rynku
pracy. Nie uciekniemy od prac
nad lepszym systemem podatkowym, w którym rosnące znaczenie odgrywałoby opodatkowanie
kapitału i zanieczyszczeń.
Nie uciekniemy od dyskusji
na temat tego, czy usługi publiczne i świadczenia takie jak emerytury lepiej finansować w ramach
systemu składkowego czy bezpośrednio z podatków.
Na taniej pracy daleko nie zajedziemy. Kosztowała nas wszystkich już za dużo niezapłaconych
nadgodzin, niemożności zaplanowania własnej przyszłości i stresów, związanych z nierównowagą
między pracą a czasem wolnym.
Tania praca musi odejść tam, gdzie
kiedyś odeszła praca dzieci czy niewolnictwo – na śmietnik historii.
Adam Ostolski jest współprzewodniczącym Partii Zieloni oraz
członkiem związku zawodowego Konfederacja Pracy.

Odsłuch kontrolowany
Tomasz Goliński
poleca podcasty, dzięki którym
będziecie trzymać rękę na pulsie zmieniającego się świata.
Audycje, które łatwo znaleźć
w Waszych wyszukiwarkach
czy w aplikacji iTunes.

Monocle 24:
The Urbanist
Podcast czasopisma Monocle,
poświęcony szeroko rozumianej
tematyce miejskiej. W każdym
odcinku czeka nas podróż po globalnych metropoliach. W jednym
z nich wyruszamy na spacer
po waszyngtońskiej „Embassy
Row”, przy której mieszczą się
ambasady różnych krajów. Poznajemy historię przemian jakie
dotknęły Hongkong na przestrzeni ostatnich lat. Usłyszymy również o tym, jak obecność międzynarodowych organizacji zmieniła
charakter Brukseli. Jak na te zmiany patrzy miejscowy architekt czy
współprzewodnicząca Europejskiej Partii Zielonych? Czym jest
„brukselizacja miasta”? Audycja
obowiązkowa dla wszystkich, zainteresowanych polityką miejską.

Resources for the
Future Podcast
Podcast dla wymagających słuchaczy i słuchaczek. Stosunkowo rzadką aktualizację programu (raz na miesiąc) wynagradza
ambitna forma panelu dyskusyjnego. Jego uczestnicy zastanawiają się nad wpływem polityki

ekologicznej na życie gospodarcze i społeczne. Tematy, które poruszono do tej pory to m.in. plan
rozwoju energetyki odnawialnej w Chinach do 2050 r., kolejne plany ograniczenia emisji CO2
czy wpływ zmian klimatycznych
na globalny łańcuch dostaw.

The Sustainable
Futures Show
Czy wyobrażają sobie Państwo
coacha ekorozwoju? Trenera, który wskazuje nam drogę do rozwijania własnego potencjału z jednoczesnym dbaniem o środowisko?
Pokazującego jak opuścić strefę
komfortu szkodzącą nam i naszemu otoczeniu i wykonać odważny krok naprzód?

Poznajcie Anthony’ego Daya.
To nie nudny, zrzędliwy belfer.
W swoich programach na bieżąco
komentuje np. decyzje dotyczące
polityki klimatycznej. Prowadzi
warsztaty „Zielonego łańcucha
dostaw”, na których uczy zarządzających firmami jak uniknąć
zagrożeń, a co za tym idzie strat
spowodowanych zmianami klimatu. Prawdziwy coach.

Weekly Economics
Podcast
Program znanej wszystkim, czytającym „Zielone Wiadomości” Fundacji Nowej Ekonomii.
W krótkiej audycji otrzymujemy
podane w pigułce alternatywne
spojrzenie na gospodarkę. Jedną

z pozycji wartych uwagi jest opublikowany niedawno „Przewodnik po neoliberalizmie”, na który
składają się trzy audycje. W pierwszej poznajemy historyczne tło
tego zjawiska – od odrzucenia
powojennego welfare state i rządy Margaret Thatcher po lata 90.
i „kapitalizm z ludzką twarzą”
Nowej Partii Pracy. W drugiej poznajemy sylwetkę Friedricha von
Hayeka, jednej z czołowych twarzy tego prądu i najważniejszego
oponenta Johna Maynarda Keynesa. Na przykładzie Chile lat
70. przedstawione zostają skutki
promowanej przez niego polityki. Ostatni odcinek opisuje proces jego rozprzestrzeniania się
na skalę globalną, m.in. kryzys
„krajów rozwijających się” w latach 90.

Earthrise
Wobec braku w polskiej telewizji interesujących programów
o tematyce ekologicznej, zwłaszcza tej w skali globalnej, warto
wspomnieć o programie „Earthrise”. Przygotowuje go angielska
edycja globalnego kanału informacyjnego Al-Jazeera. W jednym
z odcinków na przykładzie wyrębu lasów w Peru i tworzeniu
w ich miejscu nielegalnych kopalni odkrywkowych złota dowiadujemy się o skali problemu
i przyczynach sytuacji, w których
niszczenie zróżnicowanych ekosystemów staje się warunkiem
przetrwania. Z niecierpliwością
czekamy na kolejne edycje.

Global Ideas (DW)
Anglojęzyczny podcast telewizji
Deutsche-Welle, poświęcony aktywistom klimatycznym. Dzięki niemu poznamy m.in. Jeana
– Haitańczyka, który po ukończeniu studiów w USA wrócił do rodzinnego kraju, aby podjąć walkę
z trapiącą go katastrofą ekologiczną. Uprawianie rybołówstwa,
które jest głównym zajęciem Haitańczyków, poważnie utrudniają tony śmieci. W ramach walki
z niedoborami żywności zaczęto
prowadzić szklarniowe uprawy
roślin, pozwalające przeciwdziałać problemowi w tani sposób.
Jak mówi bohater odcinka: „Bez
swojego środowiska naturalnego nie masz nic. Rozwój społeczny, gospodarczy jest połączony ze
środowiskiem. Wierzę, że warto
je chronić”.
Foto: Flickr.com/ by Dylan Hartmann
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Młodzi

Foto: Flickr.com/ by JD Hancock

– roszczeniowi czy porzuceni?

zastanowić się z czego przypisywane im postawy takie jak roszczeniowość mogą wynikać.

Co Polska oraz Unia Europejska robią dla młodych – szczególnie w kwestii ich dostępu
do rynku pracy? Pytamy Dominika Owczarka – eksperta Instytutu Spraw Publicznych.
Tomasz Goliński: Pracodawcy
zarzucają absolwentom brak samodzielności i inicjatywy oraz
roszczeniowość. Czy w tym właśnie tkwi problem, przyczyniający się do bezrobocia sięgającego 23% wśród Polek i Polaków
w wieku od 15 do 24 lat?
Dominik
Owczarek:
Raczej
nie. Jeśli już, to nie jest to główny problem. Problem z bezrobociem młodych spowodowany jest
strukturą polskiej gospodarki.
TG: To znaczy?
DO: Jesteśmy krajem o najwyższej w regionie populacji. Mimo
ogromnej migracji w ostatnich
latach (ponad dwóch milionów,
głównie młodych, Polaków)
na rynku wciąż pozostaje ogromna nadpodaż chętnych do pracy.
Jeśli porównamy statystyki polskiego rynku pracy z Europą
to okazuje się, że poziom bezrobocia w tej grupie wiekowej jest
zbliżony do średniej w Unii Europejskiej. W porównaniu z krajami regionu, czyli nowymi krajami
członkowskimi, wyprzedza nas
tylko Słowacja. Pozostałe, w tym
Bułgaria i Rumunia, co jest dla
mnie dość zaskakujące, mają ten
wskaźnik niższy lub równy.

Zwróćmy uwagę, że obecnie połowa młodych Polaków do 30. roku
życia ma wyższe wykształcenie –
jest to odsetek najwyższy w historii
Polski. Nigdy wcześniej młodzi Polacy nie byli tak dobrze wykształceni – lepiej niż zatrudniający ich
pracodawcy. Młodzi często kończą
dwa kierunki studiów albo mają
licencjat z jednego kierunku, a tytuł magistra z drugiego. Jest wiele
osób, które wyjeżdżają na stypendia zagraniczne, dobrze znają języki obce. Pewne aspiracje zawodowe są więc uzasadnione. Jeśli mam
dobre wykształcenie, znam bardzo
dobrze języki obce, to nie chciałbym w pracy przede wszystkim
parzyć kawę.
Koledzy naszych młodych z innych krajów żyją w innym kontekście, ale są to przecież zwykli koledzy których poznało się w trakcie
zagranicznych wyjazdów. Nawet
gdy mają podobne wykształcenie
co polscy rówieśnicy ich szanse
na pracę w ogóle i stanowisko odpowiadające ich aspiracjom i kompetencjom są dużo wyższe.
TG: Są na to dowody?
DO: Odwołując się do doświadczeń
osobistych mogę powiedzieć, że
osoby przychodzące do ISP na praktyki i staże mają dość skromne żądania. Przychodzą aby się czegoś
nauczyć. Są bardzo zmotywowane
do pracy i nie mają wielkich żądań
jeśli chodzi o wynagrodzenie. Oczekiwania sprowadzają się do tego,
aby dostać umowę o pracę. Na polskim rynku pracy stanowi to nie
lada trudność. Problemem jest uzyskanie stabilności zawodowej, a nie
mniejsze lub większe zarobki.

TG: O czym jeszcze musimy pamiętać przy dyskusji o młodych
w Polsce?

TG: Dochodzą do tego pewne
uwarunkowania
strukturalne,
takie jak koszt wynajmu mieszkania (pokoju). Polityki państwa
mogłyby wpłynąć na odciążenie
tych, którzy nie zarabiają dużo.
Dotyczy to np. studentów spoza
wielkich ośrodków.

DO: Ważnym wątkiem jest kwestia postaw. Warto w tym miejscu

DO: Zgadzam się. To jeden z głównych problemów i powinien być

adresowany w ramach polityki społecznej. Obecny stan rzeczy wpływa
negatywnie na mobilność na rynku
pracy – nie tylko osób młodych. Nie
mamy systemu mieszkań na wynajem za rozsądną cenę. Oczywiście
można wynająć mieszkanie na rynku, ale to drogi pomysł. W systemach funkcjonujących na Zachodzie
czynsz pokrywa wszystkie niezbędne wydatki potrzebne do utrzymania lokum, do których dochodzi niewielka opłata dla właściciela (bez
względu na to czy to właściciel prywatny czy publiczny).
TG: W państwach o niskim bezrobociu jego stopa jest również
niewielka wśród absolwentów.
Czemu rynki takie jak austriacki, holenderski czy niemiecki zawdzięczają większą chłonność
młodych pracowników? W przypadku Niemiec jako główną
przyczynę sukcesu podaje się
na przykład silnie rozwinięty
system edukacji zawodowej.
DO: Składa się na to cały zbiór
czynników. Z całą pewnością
ścieżka edukacji jest bardziej
efektywna. Na dość niskim szczeblu edukacji dziecko razem z rodzicami w zasadzie decydują już
o ścieżce jego kariery. Jest to pewne ograniczenie, ale dzięki temu
system pozwala na pójście jedną z dwóch dróg: wykształcenia wyższego lub technicznego.
W tym drugim przypadku mówimy o jednoczesnym zdobywaniu wykształcenia i praktyki.
Po zakończeniu takiej szkoły absolwent ma w ręku zawód i pracę.
Niemcy i Holandia mogą się również pochwalić bardzo dobrym
systemem aktywizacji bezrobotnych. Pozwala on w realny sposób wchodzić na rynek pracy
wszystkim chętnym. Instrumenty
te działają i u nas, ale nasz system
nie jest tak hojny.
Niemcy mają system mini-jobs.
Nie są to prace pełnoetatowe, ale
pozwalają na zdobycie doświadczenia i pierwszych kontaktów,
zaczepienie się na rynku. Płace
nie są zachwycające, ale pozwalają na przeżycie. Młody zatrudniony w systemie mini-jobs jest obję-

ty ubezpieczeniem. Młody Polak
zatrudniony na umowę o dzieło
nie ma żadnych praw. Gdy trafi na nieuczciwego pracodawcę
może odwołać się tylko do sądu
cywilnego. Taki sąd ma inne,
mniej korzystne z jego punktu
widzenia procedury postępowań.
TG: Jakie działania w celu walki
z bezrobociem młodych podejmuje Unia Europejska?
DO: Głównym programem na poziomie unijnym jest Youth Employment Package. Jednym z jego
elementów jest Gwarancja dla
Młodzieży (Youth Guarantee), zaproponowana przez frakcję Zielonych w Parlamencie Europejskim.
W toku procesu legislacyjnego propozycja ta została mocno okrojona,
ale dobrze, że funkcjonuje.
Państwo zobowiązuje się do tego,
że każdemu młodemu zgłaszającemu się do urzędu pracy, zaproponuje w ciągu czterech miesięcy
ofertę stażu, praktyki czy szkolenia. Ten instrument funkcjonował
już w Polsce, tyle że urząd miał
na to sześć miesięcy. Trudno nam
coś powiedzieć na temat jego skuteczności, ponieważ został wprowadzony dopiero w tym roku.
Innym elementem walki UE
z bezrobociem jest EURES, internetowy system pośrednictwa
pracy. Każdy może wprowadzić do niego ofertę zatrudnienia
i oczekiwać na odpowiedź z dowolnego miejsca w Europie. Wystandaryzowano CV, dzięki czemu można porównać kwalifikacje
między krajami. Fakt, że skończyłem studia np. na Uniwersytecie
Warszawskim może zostać uznany wszędzie w Europie.
TG: Jak wyglądają inicjatywy
polskiego rządu?
DO: Mamy program Młodzi
na rynku pracy, który był poprzedzony pilotażem Twoja praca,
Twoja kariera. Instrumenty, które były testowane w ramach tego
pilotażu, weszły w skład Ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, podstawowej
ustawy regulującej zasady aktywizacji bezrobotnych.

Wspomniane instrumenty to m.in.
bon szkoleniowy, bon na kształcenie zawodowe lub policealne,
stażowy, na kształcenie podyplomowe, dotacja na zasiedlenie oraz
dla pracodawcy za zatrudnienie
absolwenta szkoły wyższej. Instrument ten jest finansowany
przede wszystkim z polskiego
budżetu.
TG: Czy unijne programy spełniają swoją rolę czy łatają problemy strukturalne? Czy pomagają młodym wejść i pozostać
na rynku pracy?
DO: Unia Europejska na obecnym etapie rozwoju ma raczej
charakter polityczny niż realny – przynajmniej jeśli chodzi
o politykę społeczną. Cała polityka społeczna, w tym kwestia aktywizacji bezrobotnych,
leży w gestii państw członkowskich. Mówiąc o inicjatywach
na poziomie europejskim musimy wiedzieć, że spełniają one
rolę polityczną, wskazującą pola
problemowe. Mamy wiele instrumentów i niemałe finansowanie,
ale w stosunku do skali problemu
jest to kropla w morzu.
Działania polityczne UE mają
jednak realną wartość. UE, Rada
Europy czy różne agendy afiliowane przy Komisji Europejskiej
dostarczają wiedzę, sugerują rozwiązania i tworzą konkretne instrumenty. To i tak dużo jak na to,
co UE jest w stanie zrobić. Cała
reszta pozostaje w gestii państw
członkowskich.
Życzyłbym sobie, aby kompetencje UE były w tej materii większe – nie tylko w kwestii aktywizacji bezrobotnych, ale również
w sprawie walki z ubóstwem
i nierównościami dochodowymi.
Wymagałoby to jednak zmiany
traktatów europejskich oraz ściślejszej integracji.
Dominik Owczarek – Analityk
Instytutu Spraw Publicznych,
doktorant na Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
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Powiatowy urząd profilowania
Barbara
Gubernat

Idei zindywidualizowanego podejścia do bezrobotnego w urzędzie
pracy i dopasowywania świadczeń do potrzeb konkretnych
osób nie można odmówić słuszności. Przynajmniej w teorii. Ale
co, jeśli okazuje się, że za wszystko odpowiada komputer?
W maju ubiegłego roku weszła
w życie długo zapowiadana reforma urzędów pracy, której podstawy
stanowią dwa akty prawne: nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz
niektórych innych ustaw i rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie profilowania
pomocy dla bezrobotnego.
Celem wprowadzenia nowych
regulacji miało być usprawnienie
funkcjonowania urzędów i bardziej efektywna pomoc bezrobotnym w znalezieniu pracy. Metody
jakimi te cele mają być osiągnięte, mogą jednak wzbudzać wiele
kontrowersji.

Przychodzi urząd
do rynku
Możliwość otrzymania przez bezrobotnego konkretnej formy pomocy
oceniana jest przez pryzmat mechanizmu profilowania, powszechnie wykorzystywanego chociażby
przez reklamodawców w branży
internetowej. Można je zdefiniować

jako zbieranie i automatyczne przetwarzanie informacji dotyczących
osoby, w celu wyciągnięcia wniosków dotyczących jej preferencji
czy zachowań – także przyszłych.
Analiza danych dokonywana jest
przez komputer w oparciu o ustalony wcześniej algorytm.
Profilowanie jest obowiązkowe.
Każdy, kto chce zarejestrować się
jako bezrobotny i skorzystać z pomocy państwa w zakresie promocji
zatrudnienia musi wyrazić na nie
zgodę. Zgodę fikcyjną, skoro jedyną dostępną alternatywą jest brak
możliwości skorzystania z pomocy, otrzymania ubezpieczenia zdrowotnego czy zasiłku.
Źródłem informacji o osobie bezrobotnej jest wypełniana przez nią
karta rejestracyjna i wywiad przeprowadzany przez urzędnika.
O ile wzór karty rejestracyjnej bezrobotnego, a tym samym – katalog
udostępnianych w ten sposób informacji – określają przepisy rozporządzenia, o tyle zakres pytań zadawanych podczas wywiadu nie jest
przedmiotem regulacji powszechnie obowiązującego prawa.

pozostawania bez pracy, miejsce
zamieszkania pod względem oddalenia od potencjalnych miejsc pracy,
zaangażowanie w samodzielne poszukiwanie pracy, dyspozycyjność,
powody skłaniające do podjęcia
pracy, powody rejestracji w powiatowym urzędzie pracy.

Sorry, taki mamy target
Co istotne, bezrobotny nie może się
odwołać od decyzji podjętej przez
algorytm, nawet jeśli w jego opinii jest błędna. Ewentualna zmiana
przydzielonego profilu możliwa
jest jedynie w przypadku zmiany
sytuacji danej osoby.
Ma to kluczowe znaczenie, jako że
w ramach poszczególnych kategorii dostępne są różne formy pomocy. W przypadku profilu I są
to m.in. pośrednictwo pracy oraz
poradnictwo zawodowe; profil II
oferuje usługi i instrumenty rynku
pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne
formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja.

cyjnych (dotyczy to w szczególności profilu III). W efekcie, z powodu
zaklasyfikowania przez algorytm
do określonej kategorii, bezrobotny
może zostać pozbawiony jakiegokolwiek wsparcia ze strony urzędu.
Najkorzystniejsze i najbardziej pożądane jest przypisanie do II profilu, dość częste są zatem przypadki wypisywania się bezrobotnych
z rejestru tylko po to, aby móc drugi raz przejść przez całą procedurę
profilowania udzielając innych odpowiedzi.
Zdarza się również, że sami urzędnicy dokonują korekt w systemie
– co zgodnie z zaleceniami resortu pracy powinno być stosowane
w ostateczności.

Klucz nie tylko
maturalny

Na podstawie zebranych danych
i po przypisaniu odpowiedniej
punktacji osobie bezrobotnej może
zostać przydzielony jeden z trzech
różnych profili pomocy, o którego
wyborze decydują dwie zmienne:
stopień „oddalenia od rynku pracy” oraz „gotowości do wejścia lub
powrotu na rynek pracy”.

Dla profilu III zarezerwowana jest
możliwość udziału w Programie
Aktywizacja i Integracja, działania
aktywizacyjne zlecone przez urząd
pracy, programy specjalne, skierowanie do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub podjęcia
pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne oraz
w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe.

Reforma urzędów pracy doprowadziła do sytuacji, w której otrzymanie wsparcia przez osobę bezrobotną uzależnione jest od tego, jak
wpasuje się ona w ustalony klucz
odpowiedzi i na ile punktów oceni
ją system. Zarówno pytania zadawane podczas wywiadu jak i algorytm, w oparciu o który przebiega
profilowanie, nie są przez resort
pracy ujawniane (kwestionariusz
został jednak pozyskany i opublikowany przez Fundację Panoptykon),
co dodatkowo potęguje wrażenie
obcowania ze zautomatyzowanym
systemem.

Analizie poddawane są przy tym
między innymi następujące informacje: wiek, płeć, poziom wykształcenia, umiejętności, uprawnienia i doświadczenie zawodowe,
stopień niepełnosprawności, czas

Problem w tym, że organizowanie przez urzędy pracy niektórych
z wyżej wymienionych form pomocy jest fakultatywne ¬i w praktyce uzależnione od dostępności
środków finansowych i organiza-

Zastrzeżenia do takiego rodzaju
prowadzenia polityki społecznej
wyraziła między innymi Rzecznik
Praw Obywatelskich, stwierdzając w piśmie do Ministra Pracy, iż
„profilowanie jednostki w opar-

ciu o dane jej dotyczące jest obecnie uznane za proces, który może
wpływać na pojawianie się zjawiska segregacji społecznej i przez
to ograniczać prawa niektórych
podmiotów
biorących
udział
w życiu społecznym. Dlatego ocena wpływu na prywatność w przypadku instrumentów prawnych
dopuszczających profilowanie powinna być dokonywana ze szczególną dbałością”.
Kontrowersje wzbudza także forma regulacji. Podczas prac legislacyjnych nad reformą Generalny
Inspektor Ochrony Danych Osobowych wskazywał, że ograniczenie
w zakresie korzystania z gwarantowanych przez Konstytucję praw
do ochrony prywatności i ochrony
danych osobowych (a tworzenie
profilu nim jest) wymaga regulacji
rangi ustawowej – tym bardziej że
na potrzeby profilowania bezrobotnych wykorzystywane są tzw. dane
szczególnie chronione, np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Tymczasem, zasadnicze kwestie
dotyczące profilowania zostały zawarte w przepisach rozporządzenia. Standardy konstytucyjne narusza ponadto pozbawienie osoby
bezrobotnej możliwości odwołania
się od podjętej przez system decyzji. Wszystko to powoduje, iż rozwiązanie, które w założeniu miało
prowadzić do większej indywidualizacji kontaktów na linii bezrobotny – urząd pracy, w rzeczywistości
pogłębia ich dehumanizację.
Barbara Gubernat – doktorantka
w Katedrze Prawa Europejskiego
WPiA UW, naukowo i zawodowo
zajmuje się ochroną prywatności
i danych osobowych

Wojciech
Klicki

Kilka miesięcy temu media obiegła informacja o szwedzkiej firmie wszczepiającej pracownikom podskórne chipy. Z kolei
w niemieckich magazynach
Amazona pracownicy otrzymują
„elektroniczną smycz”, która rejestruje liczbę wykonanych przez
nich kroków.
Sprawy te łączy zastosowanie nowoczesnych technologii do kontroli pracowników. Stoimy dziś
przed coraz poważniejszym problemem nadmiernego nadzoru
w miejscu pracy.

Polskie nagrania
Szefie, zastanawiałeś się, jak
w czasie pracy wykorzystywane są firmowe komputery? Ile
czasu pracownicy faktycznie poświęcają powierzonym im zadaniom, a ile spędzają na przeglądaniu stron www, pogawędkach
lub układaniu pasjansa? Ile prywatnych spraw jest załatwianych
w miejscu pracy i jak wpływa
to na obraz firmy?

Tak reklamuje się jedna z firm dostarczających narzędzia do „dyskretnej kontroli komputerów”.

podwładni, mają w swoim asortymencie coraz nowocześniejsze środki do nadzorowania pracowników.

Jak wynika z badań Fundacji Panoptykon narzędzia do kontroli komputerowej aktywności stosowane są
coraz częściej – również w instytucjach publicznych. Pracodawca ma
dostęp do rejestru przeglądanych
stron i spędzonego na nich czasu.
Powszechny jest monitoring wizyjny, niekiedy połączony z nagrywaniem dźwięku. W krakowskim
oddziale Narodowego Funduszu
Zdrowia nagrywany jest w miejscach obsługi interesantów.

Biorąc pod uwagę, że środowisko
pracy składa się z ludzi, mających
swoje prawa, odczuwających stres
z powodu nieustannego nadzoru albo pokusę, by wiedzieć więcej
i kontrolować silniej, nadzór w pracy może drastycznie ograniczać prawa człowieka.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła z kolei
przetarg na zainstalowanie w samochodach wykorzystywanych przez
pracowników nadajników GPS pozwalających na określenie ich lokalizacji. W mediach głośno było o sprawie ewidencjonowania czasu pracy
w wałbrzyskim szpitalu za pomocą
odcisków palca.

Wiedza to władza
Wszystkie te narzędzia nadzoru
nad pracownikami bywają dopuszczalne. Niekiedy ich stosowanie
leży nawet w interesie pracowników, ułatwiając im np. rozliczenie
nadgodzin.
Problem tkwi w charakterystycznej
dla stosunku pracy podległości. Szefowie, chcąc sprawdzić, jak pracują

Chodzi przede wszystkim o prywatność, i to w każdym z jej aspektów – począwszy od ludzkiego
ciała (podskórne chipy!), relacji społecznych, przestrzeni osobistej aż
po prywatność komunikacji (rozmowy telefoniczne za pomocą służbowych telefonów).
Zagrożona jest również np. wolność związkowa – kamery zamontowane w korytarzu prowadzącym
do zakładowej siedziby związku
pozwalają pracodawcy w precyzyjny sposób ustalić, kto i na jak długo
ją odwiedza.
Nadmierne zbieranie informacji
o pracownikach często zaczyna
się już na etapie rekrutacji. Wówczas – poza danymi umieszczonymi w CV – o zatrudnieniu decydują często informacje umieszczane
przez nas w innych miejscach. Jak
wynika z międzynarodowego sondażu przeprowadzonego przez
Eurocom Worldwide, aż 38% firm
IT sprawdza profile potencjalnych
pracowników.

Foto: Flickr.com/ by JeepersMedia

Czujne, cyfrowe oko szefa

Inwigilacja na smyczy
W związku z wyzwaniami, jakie
stawiają nowe technologie w rękach
pracodawców, konieczna jest redefinicja standardów i dyskusja, co
jest dopuszczalnym nadzorem nad
pracownikiem, a co jego niedopuszczalną inwigilacją.
Nawet podstawowy standard, jakim wydaje się informowanie o stosowanych narzędziach nie zawsze
jest przestrzegany. Część instytucji
publicznych badanych przez Fundację Panoptykon nie przekazuje
pracownikom informacji o tym, że
są monitorowani i w jaki sposób.
Stosowanie niektórych narzędzi
nadzoru powinno być natomiast
kategorycznie zabronione, nawet jeśli pracownik wyraża na nie zgodę,
która w relacji podległości nie zawsze jest przecież dobrowolna.

Jak reklamuje się jedna z firm
z branży, jej narzędzia wpływają
„na podniesienie dyscypliny wśród
pracowników”, konkurencja stawia
na możliwość dowiedzenia się, ile
procent czasu pracownik poświęcił
na różne zadania.
Nie może się to jednak odbywać
kosztem obdzierania pracowników
z prywatności. Wówczas tracą nie
tylko oni, ale w ostatecznym rachunku również i pracodawcy, których pracownicy będą się być może
bardziej pilnować, ale stracą też zaufanie i sympatię do swojego szefa.
Wojciech Klicki jest prawnikiem.
W Fundacji Panoptykon zajmuje
się m.in. monitoringiem prac legislacyjnych i przygotowywaniem
analiz prawnych. Najbardziej interesuje się nadzorem prowadzonym
przez służby specjalne.
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Polska

powiatowa

w walce z bezrobociem

chała do pracy za granicę lub podjęła pracę w większych miastach,
mielibyśmy tu sytuację równie złą
jak dziesięć lat temu.

Rola samorządu

Andrzej Orzechowski
Bezrobocie w Polsce maleje.
Od kilkunastu miesięcy wciąż
dochodzą do nas dobre wiadomości z rynku pracy. Być może
jeszcze w tym roku stopa rejestrowanego bezrobocia, po raz
pierwszy od 2008 roku, spadnie
poniżej 10%.
W tzw. Polsce powiatowej daleko jednak do optymizmu. Rynek pracy w miastach, w których
od początku lat 90. istnieje duże,
strukturalne bezrobocie, wciąż
wygląda kiepsko. Czy jest nadzieja na zmianę tej sytuacji?

Bezrobocie w III RP
Bezrobocie to jeden z największych problemów społecznych
w Polsce po 1989 roku. „Terapia
szokowa” zafundowana polskiej
gospodarce pakietem ustaw, zwanych planem Balcerowicza, sprawiła, że już w 1993 r. stopa bezrobocia osiągnęła poziom 16,3%.
Później było w tej kwestii raz lepiej, raz gorzej. Sytuacja poprawiła się szczególnie po wejściu Polski do Unii Europejskiej, ale ani
przez chwilę bezrobocie nie było
niższe niż 9,5%. W lipcu tego roku
stopa bezrobocia wynosiła 10,1%.
W miastach szczególnie dotkniętych bezrobociem, pozbawionych
znaczących zakładów produkcyjnych, poprawę jednak trudno zauważyć. Między majem 2004 r.
a majem 2015 r., gdy bezrobocie
w Polsce zmniejszyło się z poziomu 20,6% do 10,8%, w Przemyślu
zmalało ono z 21,2% do ledwie
15,8%.
Gdyby nie to, że olbrzymia liczba
młodych ludzi z Przemyśla wyje-

Czy rozwiązanie problemu wysokiego bezrobocia leży w gestii
władz samorządowych? I tak, i nie.
Na poziom bezrobocia na tzw. prowincji ma wpływ przede wszystkim polityka makroekonomiczna
państwa. Władze samorządowe
mają jednak także arsenał środków, dzięki któremu mogłyby poprawić sytuację.
Rozmawiałem z prezydentem
Przemyśla Robertem Chomą
o walce samorządowców z bezrobociem. Ze słów prezydenta,
podobnie jak ze słów polityków
z pierwszych stron gazet, wciąż
słyszę te same recepty na bezrobocie: najważniejsza jest troska
o przedsiębiorców. Wciąż dominuje wiara, że wsparcie, takie jak
ulgi podatkowe czy obniżenie
kosztów pracy, może znacząco
wpłynąć na poziom bezrobocia.
Cała strategia samorządów sprowadza się właściwie do inwestycji
infrastrukturalnych, ulg podatkowych, stworzenia strefy ekonomicznej i oczekiwania na inwestora, który – jak za dotknięciem
czarodziejskiej różdżki – rozwiąże problem, psujący dobre samopoczucie lokalnych władz.
W tych wszystkich działaniach
samorządowcy zapominają o najważniejszej inwestycji. Inwestycji
w człowieka. Współczesna gospodarka w coraz większym stopniu
bazuje na wiedzy, kreatywności, kapitale ludzkim. To ludzie
– w większym stopniu niż infrastruktura czy niskie koszty pracy
– decydują dziś o szansach rozwoju lokalnej społeczności.
To kapitał społeczny decyduje
też o tym, gdzie lokalizowane są
inwestycje. Dlatego nie brakuje
inwestorów na Dolnym Śląsku,
w Wielkopolsce i w Małopolsce
(choć bezrobocie jest tam niższe,
a koszty pracy wyższe niż w innych regionach kraju), a brakuje
ich na Warmii i Mazurach, Lubelszczyźnie czy w Przemyślu.

Miasto Przemyśl nie uczyniło
praktycznie nic, co byłoby inwestycją w kapitał ludzki. Brakuje
oferty kulturalnej i edukacyjnej,
skierowanej do młodych ludzi.
Nie realizuje się żadnych pomysłów, sprzyjających zatrzymaniu
młodych, najbardziej kreatywnych osób w grodzie nad Sanem.
Można byłoby zrealizować np.
pomysł inkubatora organizacji
pozarządowych (który naturalnie przeobraziłby się w inkubator
ekonomii społecznej) – miejsca,
w którym nawet czasowo bezrobotni młodzi ludzie, bądź starsze osoby, mogliby spożytkować
swoją energię i czas wolny zrzeszając się i robiąc coś na rzecz
lokalnej społeczności. Zamienić
później tę aktywność na finansowane z programów zewnętrznych granty dla organizacji pozarządowych.
Prosta i niedroga inwestycja w kapitał społeczny, która dałaby ludziom wiele satysfakcji i pozwoliła ściągnąć do miasta niewielkie,
ale łatwo dostępne pieniądze
na rozwój tzw. trzeciego sektora
i ekonomii społecznej.

Rola państwa
Wydaje się jednak, że najważniejszą rolę w walce z bezrobociem
w Polsce powiatowej ma do odegrania państwo. Gdy spojrzymy
na wydatki poszczególnych krajów UE na politykę rynku pracy
(patrz: infografika), wyraźnie widać różnicę między krajami postkomunistycznymi a Europą Zachodnią czy Skandynawią.
Polskie państwo wydaje na ten
cel zaledwie ok. 0,7% PKB (tylko
raz w ostatniej dekadzie, w 2010
r., na wsparcie rynku pracy Polska wydała więcej niż 1% PKB,
dokładnie: 1,036%). Dla porównania aż 13 spośród 15 państw starej
“piętnastki” UE wydało w 2013
roku na ten cel min. 1,7% PKB.
Rekordziści – Hiszpania, Dania,
Irlandia i Holandia – nawet ponad 3%.
Państwa
zachodnioeuropejskie
dzięki takiej polityce zwiększają
swoje dochody (niższe bezrobocie to rynek pracownika, czytaj

– wyższe płace, wyższe wpływy
z opodatkowania pracy i z podatku VAT czy akcyzy) oraz rozwiązują wiele problemów społecznych powodowanych przez
bezrobocie, które generują wielomiliardowe wydatki w innych
obszarach (służba zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, system
sądownictwa).
Podniesienie wydatków na walkę
z bezrobociem do poziomu 2,0%
PKB zupełnie zmienia sytuację
pracownika i obraz ekonomiczny państwa. W Polsce oznaczałoby to spadek poziomu bezrobocia
do 4-5%. Wyższe płace i pewność
zatrudnienia sprzyjałyby rozwiązaniu problemów demograficznych i wzrostowi wpływów
do ZUS.
Wzrosłaby
też
konsumpcja,
a więc wpływy z VAT. Gospodarka przyspieszyłaby. Im więcej
pracujących, tym bogatsze państwo. Nie byłoby już też tak wielkiej luki popytowej, która hamuje
dziś wzrost gospodarczy.

Nie tylko Polska A
Wsparcie z budżetu państwa byłoby szczególnie istotne dla takich
miast i miasteczek jak Przemyśl.
– Pieniądze z budżetu dzielone
są wg stałego algorytmu, tak by
trafiały tam, gdzie są najbardziej
potrzebne, a więc przede wszystkim do takich miast jak Przemyśl.
W ostatnich kilku latach niestety
tylko raz, w 2010 roku, otrzymaliśmy znaczące wsparcie z budżetu na realizację programów walki
z bezrobociem – mówi mi Iwona
Kurcz-Krawiec z Powiatowego
Urzędu Pracy.
Jak przełożyło się to na stopę
bezrobocia? Uruchomienie tych
funduszy w 2010 r. spowodowało spadek bezrobocia z poziomu
19,7% w styczniu 2010 r. do 18,4%
w grudniu tegoż roku (w całej
Polsce bezrobocie spadło w tym
czasie tylko o 0,5%).
Co ważne, choć w kolejnych latach państwo zmniejszyło znacznie środki na politykę rynku pracy, bezrobocie w Przemyślu już
nie powróciło do poziomu ze
stycznia 2010 r. Wręcz przeciw-

nie, ustabilizowało się na poziomie ok. 17%. W tym roku, gdy
rząd znów nieznacznie zwiększył
wydatki na walkę z bezrobociem,
spadło poniżej 16%.

Lepsza demokracja
Polityka silnego wspierania rynku pracy, charakterystyczna dla
krajów Europy Zachodniej, wydaje się dziś niezbędna także dla
rozwoju młodej, polskiej demokracji. Koszty wysokiego bezrobocia w takich miejscach jak Przemyśl są bowiem ogromne.
– W stanie apatii spowodowanej
bezrobociem czy niskimi płacami
trudno być obywatelem – zauważa Piotr Ikonowicz z Kancelarii
Sprawiedliwości Społecznej. –
Trudno pójść na zebranie związku zawodowego, stowarzyszenia,
podjąć jakąkolwiek działalność
społeczną czy polityczną. Trudno
nawet wysilić się i pójść na wybory. Cała energia bezrobotnych czy
kiepsko wynagradzanych pracowników sprowadza się do tego,
by utrzymać się na powierzchni,
zapłacić czynsz, prąd, gaz, wyżywić rodzinę.
Masa młodych ludzi wybiera
więc inną rzeczywistość i emigruje z Polski powiatowej w poszukiwaniu lepszego życia. Pozostali
– ci, którzy zostali w Polsce i pracują za minimalną pensję lub nie
pracują – popadają w apatię.
Dlatego z każdym kolejnym rokiem życie społeczne w takich
miastach jak Przemyśl zamiera. Czasem ewentualnie przybiera dość przerażające formy,
jak grudniowy marsz narodowców z pochodniami, po zmroku,
w rocznicę nikomu nieznanej bitwy z Ukraińcami pod Niżankowicami, w którym co roku w Przemyślu maszeruje ok. 2 tys. osób…
Bez inwestycji państwa w rynek
pracy, w kapitał społeczny i kulturowy Polski powiatowej, może
tu być tylko gorzej.
Andrzej Orzechowski – Dziennikarz, współzałożyciel stowarzyszenia „Wolne Miasto Przemyśl”
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Firmy społecznie
(nie)odpowiedzialne?
Marta
Bełza

Fundacja CentrumCSR.PL przeprowadziła pierwszy w Polsce
niezależny monitoring obywatelski, sprawdzający czy biznes
udostępnia dane o kluczowych
pozafinansowych
aspektach
swojej działalności. Wyniki
można znaleźć w specjalnie
stworzonym narzędziu online.
– To jedyne badanie przeprowadzone przez organizację, która nie jest powiązana finansowo
z biznesem – mówi Grzegorz Piskalski, dyrektor Fundacji CentrumCSR.PL. – Dzięki temu jego
wyniki dają prawdziwy obraz
tego, jak korporacje rozumieją
społeczną odpowiedzialność i czy
w ogóle realizują swoje obowiązki w tym zakresie.
– Zazwyczaj spółki sprowadzają ten obszar wyłącznie do inicjatyw charytatywnych czy sponsoringu. Wykorzystują go jako
element budowania wizerunku
firm i zrównują z PR-em. To wy-

paczenie współczesnych założeń CSR – kontynuuje Piskalski.
– Są one związane z konkretnymi wymaganiami, m.in. ujawnianiem twardych danych dotyczących działalności pozafinansowej:
ochrony praw człowieka, zwalczania korupcji, ochrony środowiska, a więc kwestii kluczowych
z punktu widzenia polskich konsumentów i lokalnych społeczności.

CSR a Specjalne Strefy
Ekonomiczne
Analiza obejmuje aż 227 przedsiębiorstw, z którymi przeprowadzono trwający ponad pół roku
dialog. Autorzy nie chcieli powielać istniejących już rankingów.
Stworzyli własną listę, uwzględniającą nie tylko największe firmy, ale też te mające największy
wpływ na jakość życia – operatorów telefonii komórkowej, przewoźników czy podmioty świadczące usługi komunalne.
Fundacja CentrumCSR.PL jako
pierwsza pod kątem zrównoważonego rozwoju wzięła pod
lupę także Specjalne Strefy Ekonomiczne. Swoje siedziby lokują
tam dziesiątki korporacji zatrudniające blisko 300 tys. osób. Ko-

rzystają z miliardowych subsydiów przyznawanych im przez
państwo.
Badacze wcielili się w rolę interesariuszy (m.in. klientów, pracowników, kontrahentów) którzy
poszukują informacji o zrównoważonym rozwoju konkretnych
firm. Każdy może podążyć ich
śladem i osobiście przekonać się,
jak trudny bywa dostęp do danych o pozafinansowej działalności przedsiębiorstw.
Analitycy nie uwzględniali anglojęzycznych stron i dokumentów czy lakonicznych deklaracji,
za którymi nie szły jakiekolwiek
konkretne zobowiązania. Sprawdzali wskaźniki najważniejsze
z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju.
Wyniki dla poszczególnych spółek można znaleźć w tabeli dostępnej na stronie centrumcsr.pl.
To przydatne i użyteczne narzędzie dla interesariuszy, ale również dla korporacji, które mogą
zobaczyć, jak wypadły na tle konkurencji. Mogą również przeanalizować rezultaty pod kątem
poszczególnych branż czy kryteriów, by przekonać się, które zagadnienia wymagają jeszcze dodatkowej pracy.

Tylko połowa firm
uwzględnia prawa
człowieka
Wyniki badania nie napawają
optymizmem. Firmy najlepiej wypadają pod względem uwzględniania CSR w serwisie www
(66,9%). Osobę odpowiedzialną
za kwestie społecznej odpowiedzialności zatrudnia tylko 16,3%
korporacji. Kodeks etyczny ma jedynie 31,7, a spójną politykę CSR
42,7% badanych firm.
Wydawanie raportów społecznych to niestety nie norma,
ale marginalne zjawisko. Robi
to 13,2% przedsiębiorstw (z czego
86,6% z tych, które podejmują ten
trud opiera się na wskaźnikach
GRI zgodnych z międzynarodowymi standardami). Spółki notowane na giełdzie mają też możliwość zamieszczenia informacji
o CSR w raporcie rocznym. Skorzystało z niej 48,6%. Najwięcej
podmiotów wspomina o zaangażowaniu na rzecz ekologii (66%),
ale prawa człowieka interesują
już tylko 50,2% z nich, łańcuch
dostaw – 33,4, a zapobieganie korupcji – 32,5%.
Z każdą z korporacji w trakcie
trwania badania fundacja prowadziła obywatelski dialog. Do każ-

(Niezbyt) Zielone
zamówienia publiczne
Tadeusz Joniewicz
Zamówienia publiczne są niedocenianym elementem polskiej gospodarki, w bezpośredni sposób
wpływającym na nas wszystkich.
Dają ogromne możliwości wdrażania rozwiązań sprzyjających
środowisku naturalnemu oraz
poprawie jakości życia. Niestety
możliwości te wykorzystywane
są w minimalnym stopniu.
Pozornie nudny i sformalizowany proces udzielania zamówień
publicznych dotyczy wydawania
pieniędzy wszystkich obywateli
– nie można zatem pozostawić go
bez nadzoru. Stanowi on ogromną
część polskiej gospodarki – w 2014
r. sektor ten wart był 133 miliardy
złotych. Kluczowy jednak jest fakt,
że skutki decyzji o tym kto i w jaki
sposób będzie realizował publiczne zamówienia dotykają w bezpośredni sposób nas wszystkich.
Wszyscy jeździmy autobusami, powinno nas więc interesować, czy
będą zanieczyszczały miejskie powietrze czy też będą spełniały rygorystyczne normy spalania – a może
nawet będą zasilane prądem?
Czy w planowanych inwestycjach
miejskich pamięta się o niepełnosprawnych i dostępie dla rodziców
z dziećmi? Czy osoby zatrudniane
do realizacji zamówień otrzymają

godną płacę? Czy nie będą nadużywane wobec nich umowy cywilnoprawne zamiast etatów?

Nadzorowanie
zamawiających
Pytania te sprawiają, że zamówienia publiczne muszą być kontrolowane nie tylko od strony formalnej,
ale także pod względem tego, czy
ich realizacja nie przyniesie dodatkowych szkód środowiskowych
czy społecznych. Stąd też wziął się
pomysł monitorowania skali stosowania zrównoważonych zamówień publicznych w polskich instytucjach. Realizowany jest on
przez Fundację CentrumCSR.PL.
To pierwszy w naszym kraju projekt o takiej skali. Objął on 80 instytucji z 5 dużych miast w Polsce
– Warszawy, Wrocławia, Poznania,
Katowic i Krakowa.
Monitorowane są wybrane instytucje, które naszym zdaniem powinny być liderami w stosowaniu nowoczesnych, sprzyjających
rozwojowi społecznemu i środowiskowemu rozwiązań. Wybrano je ze względu na ich znaczenie prestiżowe (urzędy centralne
– Kancelarie Prezydenta, Sejmu,
ministerstwa), rolę w kształtowaniu trendów w gospodarce i rozwiązaniach społecznych (uczelnie
wyższe) czy wreszcie dlatego, że

działają najbliżej obywateli (urzędy miast i ich jednostki podległe).
Stosowanie rozwiązań prospołecznych badane jest m.in. w zamówieniach na roboty budowlane
oraz usługi ochroniarskie, cateringu, sprzątania i utrzymania zieleni.
Pod względem stosowania aspektów środowiskowych analizowane są z kolei dostawy biurowego
sprzętu komputerowego, mebli,
ubrań, środków czyszczących,
żywności i pojazdów.

Społeczna izba kontroli
Wyniki monitoringu za okres lipiec
2014 – marzec 2015 pokazują przede
wszystkim dramatycznie niską skalę stosowania klauzul społecznych
– zapisów zobowiązujących wykonawców do zatrudniania na umowy
o pracę lub powierzania ich osobom
zagrożonym wykluczeniem społecznym (np. osobom niepełnosprawnym czy długotrwale bezrobotnym).
Spośród 870 sprawdzonych pod tym
kątem zamówień klauzule takie zawarto w zaledwie 22 ogłoszeniach.
Oznacza to niecałe 2,5%.
W dobie dyskusji o problemie złych
warunków pracy przypomnieć
należy, że zamówienia publiczne
stanowią w niektórych branżach
ogromną część rynku. Przykładami
są zamówienia na sprzątanie, gdzie
stanowią one 40% rynku oraz usługi

ochroniarskie, gdzie jest to aż 60%.
Widać zatem wyraźnie, że w tych
sektorach to instytucje publiczne
kształtują rynkowe trendy. Szkodliwe praktyki polegające na masowym zatrudnianiu na umowach
zlecenia za stawkę 4 czy 6 złotych
za godzinę są niestety skutkiem realizowanej przez nie krótkowzrocznej polityki realizacji zamówień
za najniższą możliwą cenę.
Warto też zwrócić uwagę na roboty
budowlane. Stanowią one aż 40%
wszystkich ogłaszanych w Polsce
zamówień publicznych. W naszym
monitoringu spośród 540 przebadanych zamówień znalazły się jedynie 2 uwzględniające klauzule
społeczne. Trzeba uzmysłowić sobie jak ogromną rzeszę ludzi można
wesprzeć dzięki zastosowaniu prospołecznych rozwiązań w tej dziedzinie. Wyobraźmy sobie, że każde z tych zamówień oznacza jedną
osobę zagrożoną wykluczeniem
społecznym, która znajduje zatrudnienie i tym samym przestaje korzystać z pomocy społecznej. Jeżeli dodamy do tego najbliższych tej osoby
zaczynamy widzieć jak na dłoni,
z jak potężnym narzędziem wsparcia mamy tu do czynienia.
Zrównoważone zamówienia to nie
tylko kwestie społeczne, ale również
ekologiczne. Wyniki monitoringu
pokazują, że sytuacja jest tu nieco
lepsza. Aspekty środowiskowe zastosowano w 20% analizowanych

dej wysyłała indywidualne wyniki, prosząc o ich weryfikację lub
potwierdzenie. Zrobiło to zaledwie 16,7% z nich.
– W miarę rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego w Polsce i wzrostu transparentności funkcjonowania przedsiębiorstw należy
się spodziewać coraz większego
oczekiwania ze strony społeczeństwa, jak również uczestników
rynku, realizacji celów biznesowych z poszanowaniem interesów innych interesariuszy – oceniają Włodzimierz Biel, prezes
zarządu i Dominika Zielińska,
quality manager & business analytics DNV GL Business Assurance Poland Sp. z o.o., partnerzy
projektu.
– Głęboko wierzymy, że znaczenie
kwestii CSR będzie zakorzenione
we wszystkich działaniach firm,
począwszy od kwestii strategicznych, poprzez komunikację i raportowanie, a kończąc na codziennym
prowadzeniu działań operacyjnych
z uwzględnieniem oczekiwań interesariuszy – dodają.
Marta Bełza, specjalistka ds.
komunikacji Fundacji CentrumCSR.PL
Działanie realizowane w ramach
projektu „Monitoring społecznej odpowiedzialności największych polskich przedsiębiorstw”
w programie Obywatele dla Demokracji finansowanym z Funduszy EOG oraz w ramach projektu „Upowszechnienie społecznej
odpowiedzialności biznesu jako
narzędzia partycypacji publicznej i standardu dialogu przedsiębiorstw z otoczeniem społecznym” finansowanego z Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich.
zamówień. Oznacza to, że w części
zamówień uwzględniana jest energooszczędność, atestowane pochodzenie papieru, ekologicznych produktów żywnościowych oraz inne
dobre praktyki, służące zmniejszaniu negatywnego wpływu na środowisko, to wciąż jednak można
w tym zakresie oczekiwać i wymagać poważnej zmiany, która pozwoliłaby na poprawę stanu środowiska
naturalnego.

Czas na zmiany!
Pozostaje pytanie jak sprawić, by
opisane powyżej rozwiązania pojawiały się częściej. Główną blokadą
jest niechęć urzędników do ich stosowania, wynikająca z braku wiedzy
i doświadczenia oraz obaw o wyniki kontroli ze strony instytucji nadzoru. Potrzebna jest ogólnopolska
debata o tym, w jaki sposób wykorzystać zamówienia publiczne nie
tylko do realizacji bieżących potrzeb
instytucji, ale też do uzyskiwania
dodatkowych korzyści społecznych
i środowiskowych.
Ważną rolę do odegrania mają
jednak przede wszystkim organizacje obywatelskie i media, które
powinny naciskać na instytucje
publiczne i wymagać od nich poszanowania dla środowiska naturalnego i pracowników realizujących zamówienia publiczne.
Raport z pierwszej części monitoringu Fundacji CentrumCSR.PL oraz
więcej informacji o wynikach znaleźć można na stronie www.monitoringzzp.pl.
Tadeusz Joniewicz – ekspert ds.
zrównoważonych
zamówień
publicznych w Fundacji CentrumCSR.PL, koordynator projektu „Wzmocnienie monitoringu zrównoważonych zamówień
publicznych w Polsce”
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W cieniu Big Bena
Foto: Flickr.com/ by JeepersMedia

Łukasz
Markuszewski

Wiemy już sporo o nie zawsze
przyjemnych realiach pracy
na „zielonej wyspie”. Czy sytuacja w Wielkiej Brytanii jest bardziej różowa?
Czwarta rano. Pobudka. Szybkie
śniadanie, kawa, poranna toaleta i parę minut po piątej w drogę
na dworzec autobusowy w miasteczku. Autobus odjeżdża o piątej dwadzieścia pięć, Mimo że ma
do pokonania niecałe dziesięć kilometrów jedzie prawie pół godziny.
Dojeżdżamy do sąsiedniego miasteczka, gdzie znajduje się duża
strefa przemysłowa. Na miejscu
trzeba być tuż przed szóstą.

Praca od środka
Pracę zaczyna się od razu. Dwanaście lub osiem godzin (zależnie
od zakładu) przy taśmie, maszynie albo w magazynie. Przerwy
ściśle wyznaczone, trzeba się pilnować. Za każdą godzinę pracy
około sześć funtów na rękę. Tyle,
co dwa bilety w jedną stronę.
Jedna, podstawowa różnica oddziela od siebie różnych pracowników
najemnych. To forma zatrudnienia. Część zawsze ma stałą umowę
o pracę. Oni nie czekają na SMSa.
SMS jest źródłem radości i nadziei. Daje szansę na przetrwanie
czy przesłanie jakichś pieniędzy do kraju ojczystego, gdzie
na wsparcie często czeka rodzina.
SMSem przychodzi informacja dotycząca kolejnego dnia pracy.
Ci, którzy go otrzymają, przeliczają już w głowie ile będą mieli
w tym tygodniu wypracowanych
godzin. Ci, którzy go nie dostali,
liczą ile mogą jeszcze w tym tygodniu godzin przepracować.

Kryzys w praktyce
Z pracą nie jest na Wyspach tak
łatwo jak kiedyś. Recesja dopro-

10 zalet
krótszego
tygodnia
pracy
Anna Coote
Szeregi
zwolenników
większej równowagi między pracą
a życiem poszerzyły się (dość
niespodziewanie) o kolejną osobę. Podczas wystąpienia na konferencji biznesowej w Paragwaju
w lipcu 2014 r. miliarder z branży
telekomunikacyjnej Carlos Slim
zasugerował, że nowy, trzydniowy tydzień pracy może i powinien
stać się normą. Nieco wcześniej
do skrócenia tygodnia roboczego
do czterech dni wezwał czołowy
brytyjski lekarz John Aston.
Fundacja Nowej Ekonomii od dawna opowiada się za skróceniem
i większą elastycznością czaso-

wadziła do zmniejszenia liczby
miejsc pracy. Znacznie zwiększyła
się za to liczba chętnych. Polaków
jest tu tak wielu, że Słowakom wybierającym się do Wielkiej Brytanii
mówi się, że nie muszą znać angielskiego – polski wystarczy, by
porozumieć się w zakładzie.
Ogromna większość imigrantów
po przyjeździe staje się prekariuszami – pracownikami agencji tymczasowych, wynajmowanych zakładom
na godziny, wynagradzanych z reguły najniższą krajową, czyli £6,51
za godzinę. Pracownik agencyjny
nigdy nie wie, ile będzie pracował
w ciągu tygodnia. Co dzień dostaje
wiadomość od agencji z informacją,
czy pracuje kolejnego dnia.
Czasami po przyjściu do pracy, dowiaduje się, że zaszła pomyłka i nie
ma go na liście pracowników na ten
dzień. Czasem w ciągu dnia okazuje
się, że potrzebny był jedynie na kilka godzin i musi wracać do domu.
Oczywiście do dyspozycji należy
być zawsze. Agencji nie powinno się
odmawiać, bo można później mieć
problem z pracą. W sytuacji, gdy zarabia się £150 tygodniowo, pozwolić sobie na to nie można.
Praca po dwadzieścia godzin w tygodniu na prowincji bywa trudna
do zniesienia. Pokój w dzielonym
z innymi imigrantami domu kosztuje £50-60. Żywność, kosmetyki
wą pracy najemnej – najpierw
w raporcie „21 godzin”, a niedawno w książce „Czas po naszej stronie”. Wszelkie kroki w stronę krótszego tygodnia roboczego powinny
być wprowadzane stopniowo i muszą im towarzyszyć wysiłki na rzecz
wzmocnienia poziomu płac w gospodarce. Zakładając, że spełnione
są te warunki, istnieją wyraźne korzyści tego rozwiązania dla środowiska, gospodarki i społeczeństwa.

1.

Mniejszy ślad węglowy: Kraje
o krótszym średnim czasie pracy mają na ogół mniejszy negatywny
wpływ na środowisko. Wielka Brytania aktualnie zużywa jako kraj więcej zasobów naturalnych niż powinna. Zwolnienie tempa przesunęłoby
od szkodliwego dla środowiska modelu konsumpcji dyktowanej wygodą w stronę bardziej zrównoważonego trybu życia.

2.

Silniejsza gospodarka: Skrócenie tygodnia roboczego,
przy odpowiednim wdrożeniu, poprawiłoby równość społeczno-ekonomiczną, zmniejszając zależność
od wzrostu opartego na zadłużeniu
– a to kluczowe składniki zdrowej
gospodarki. Byłaby to też gospodar-

itp. około drugie tyle. Resztę, około dwudziestu funtów, trudno nazwać oszczędnościami. A trzeba
mieć jakąś kwotę odłożoną na wypadek bezrobocia, tzw. quiet time,
kiedy produkcja spada i zmniejsza
się zatrudnienie w agencjach (z reguły okres stycznia-lutego, czasami także w okresie wakacyjnym).
W większych miastach przeżycie
staje się nie lada wyzwaniem. O ile
ceny żywności czy ubrań się nie
zmieniają (mamy przecież odzieżowe sieciówki czy dyskonty),
o tyle dramatycznie rosną koszty
wynajmu. W miastach takich jak
Leeds, Birmingham czy Manchester koszt pokoju rośnie do £70-80,
w Londynie zaś do ponad stu funtów za tydzień. Wszystko przy takich samych zarobkach. Do kosztów dorzucamy kartę miejską,
na którą wydajemy od £90 do £320.

Przeboje przybyszy
Większość osób, które przyjeżdżają tu z Polski robi to w ciemno,
czyli nie ma podpisanej jeszcze
w kraju umowy z przyszłym pracodawcą. Idą wówczas do agencji pracy. Tam praca jest niemal
od razu – w sam raz by coś zarobić na początek i szukać w tym
czasie lepszego zajęcia czy zrobić
jakiś kurs językowy.
ka konkurencyjna: Holandia i Niemcy mają krótsze tygodnie robocze niż
Wielka Brytania czy USA, a jednak
ich gospodarki są równie silne lub
nawet silniejsze.

3.

Lepsi pracownicy: Ludzie, którzy pracują mniej, są bardziej
produktywni godzinowo niż ci, którzy regularnie pracują ponad 40 godzin w tygodniu. Są zdrowsi i rzadziej chodzą na zwolnienia lekarskie,
bardziej stabilni i zaangażowani jako
pracownicy.

4.

Niższe bezrobocie: Średnie godziny robocze mogą być różne, ale nie są wyrównane w całej gospodarce – jedni pracują dzień i noc,
inni bez powodzenia usiłują znaleźć
jakąkolwiek pracę. Krótszy tydzień
roboczy pomógłby lepiej dzielić czas
płatnej i bezpłatnej pracy w społeczeństwie.

5.

Wyższa jakość życia: Danie
wszystkim więcej wolnego
czasu zmniejszyłoby poziom stresu i poprawiłoby ogólne samopoczucie, a także zdrowie psychiczne
i fizyczne. Krótszy tydzień pracy
pomógłby nam wszystkim odejść
od obecnego modelu: życia dla pracy, pracy dla zarobku i zarobku dla

Są jednak i minusy. Osoba, która
nie jest w stanie przewidzieć swoich
zarobków w przyszłym tygodniu
(o kolejnym miesiącu nie wspominając) nie jest w stanie zaplanować wydatków, a więc m.in. opłacenia kursu
ESOL (English as a Second Language), bez którego nie dostanie lepszej
pracy i pozostanie na łasce agencji.

„Nieelastyczni”
W gorszej sytuacji są osoby w wieku średnim czy starsze (50+). Nie
tylko pracują one z reguły na swoje
rodziny, ale znacznie gorzej operują językiem, mają mniejszą szansę jego nauczenia się, mniej czasu
(drugi etat w domu). Do tego są
już często słabsze fizycznie i mniej
wytrzymałe, częściej chorują i potrzebują więcej odpoczywać, co
stawia ich w gorszej niż młodych
imigrantów pozycji.
Podobnie sprawa się ma z osobami młodymi, ale niewykształconymi, wywodzącymi się z ubogich
środowisk, ze wsi, byłych PGRów
czy zdegenerowanych dzielnic
większych miast. Angielski znają
słabo albo wcale. Często nie mają
kompetencji by samodzielnie nauczyć się języka w stopniu gwarantującym znalezienie lepszej
pracy, co owocuje wpadnięciem
w spiralę tymczasowej i sprekaryzowanej pracy dla agencji.
konsumpcji. Pomógłby też poświęcać więcej uwagi i doceniać to, co
naprawdę cenimy w życiu.

6.

Większa równość kobiet
i mężczyzn: Kobiety obecnie spędzają więcej czasu niż
mężczyźni na bezpłatnej pracy.
Powszechne skrócenie tygodnia
roboczego pomogłoby zmienić podejście do ról płciowych i promowało wyrównanie pracy płatnej
i bezpłatnej. Pomogłoby też ponownie docenić prace tradycyjnie
przypisywane kobietom.

7.

Wysokiej jakości, dostępniejsza opieka nad dziećmi:
Wysokie zapotrzebowanie na opiekę nad dziećmi częściowo wynika ze zbyt długich godzin pracy.
Krótszy tydzień roboczy pomógłby
matkom i ojcom lepiej zarządzać
czasem, zmniejszając koszty pełnowymiarowej opieki nad dziećmi. Poza redukcją kosztów, krótsza
praca dałaby rodzicom więcej czasu na spędzanie ze swoimi dziećmi.
Więcej okazji do wspólnych zabaw,
doświadczeń i uczenia się od siebie
nawzajem byłoby z korzyścią dla
matek, ojców, jak i dzieci.

Wyjście z labiryntu
Oczywiście wielu imigrantom
udaje się uciec z zaklętego kręgu
prekaryzacji. Czasem wystarcza
odpowiednio długie zatrudnienie przez agencję w danej firmie,
dzięki czemu pracownik (mimo
że niemal nie mówi po angielsku)
jest na tyle wdrożony w swoje
obowiązki, że staje się przydatny
dla firmy.
Czasami wystarczy mieć po prostu szczęście i trafić do firmy, która akurat poszukuje pracowników
na stałe. Jest jednak dość pokaźna
grupa imigrantów, którzy całymi
latami pracują dorywczo, nie mogąc złapać żadnej stałej pracy, zapełniając szeregi najniższej klasy
społecznej Wielkiej Brytanii.
Dopóki rząd brytyjski nie podejmie
walki z tymczasowymi formami
zatrudnienia, dopóty duża część
imigrantów będzie miał trudności ze zasymilowaniem się i będzie
żyła na uboczu reszty społeczeństwa, w którego oczach – wbrew
statystykom – będzie głównie darmozjadami na socjalu.
Łukasz Marakuszewski – historyk, działacz społeczny i polityczny. Członek Partii Zieloni
oraz stowarzyszenia „Fabryka
Demokracji”

8.

Więcej czasu dla rodziny,
przyjaciół i sąsiadów: Spędzanie mniejszej ilości czasu w pracy zawodowej dałaby nam więcej czasu
na go spędzanie ze sobą – rodzicami,
dziećmi, znajomymi i sąsiadami. Pomogłoby nam też cenić i wzmacniać
związki, które sprawiają, że warto
żyć, a także pomogłoby budować silniejsze społeczeństwo.

9.

Szczęśliwsze życie w późnym wieku: Krótszy i bardziej elastyczny tydzień roboczy
może ułatwić przejście od zatrudnienia na emeryturę, jak również
wydłużyć ten proces. Godziny pracy mogłyby być stopniowo skracane przez dekadę albo dłużej. Nagłe
przejście od długich godzin pracy
na emeryturę może być traumatyczne, często powoduje choroby
i wczesną śmierć.

10.

Silniejsza
demokracja:
Wszyscy mielibyśmy więcej
czasu na aktywność lokalną, dowiadywanie się, co dzieje się wokół nas,
angażowanie się w lokalną i ogólnokrajową politykę, zadawanie pytań,
zmienianie świata wokół siebie.
Przedruk za: New Economics Foundation. Tłum.: T. Szustek
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Duch współpracy
neracja członków to założyciele tej
szkoły – prawdziwi aktywiści. Zaangażowanie w jej funkcjonowanie
i sukces było dla nas oczywiste.

Ewa Sufin-Jacquemart rozmawia
z François Longerinasem, który
w roku przeprowadzenia wywiadu (2013) pełnił funkcję krajowego sekretarza ds. ekonomii społecznej i solidarnej we francuskiej
Partii Lewicy.
Ewa Sufin-Jacquemart: Przedstawisz się proszę „Zielonym Wiadomościom”?
François Longerinas: Od bardzo
dawna należę do ruchu edukacji ludowej. Jestem z przekonania ekologiem, przez 15 lat byłem członkiem
partii Zielonych.
W Paryżu zarządzam istniejącą
od trzydziestu lat spółdzielnią, zajmującą się szkoleniem zawodowym dziennikarzy, grafików i edytorów. Zatrudnia ona ok. 200 osób.
Początkowo było to stowarzyszenie, ale przekształciliśmy je w kooperatywę.
Był to okres informatyzacji. Potrzebowaliśmy pieniędzy na zakup
sprzętu, komputerów i oprogramowania. Dzięki tej zmianie zyskaliśmy zaufanie banków (które
wcześniej nie chciały nam udzielać
kredytów), dostawców i klientów.
Początkowo powody były więc
ekonomiczne, ale zainspirowały nas
do zmian w funkcjonowaniu. Stowarzyszenie było strukturą demokratyczną tylko w teorii – na przykład jego Rada Administracyjna
przez 10 lat nie zebrała się ani razu.
Bycie kooperatywą zmuszało nas
do większej uważności. Nasza rada
zawsze dobrze funkcjonowała, wiele razy odnawiano jej mandat.
ESJ: A jakie macie problemy?
FL: Po jakichś dziesięciu latach
funkcjonowania rozpoczął się proces degradacji ducha kooperatyzmu. Nowa generacja pracowników nie przyswoiła sobie tego,
na czym on polega.
Parę lat temu postanowiliśmy przeprowadzić serię wewnętrznych
szkoleń. Za trzy lata połowa dawnych założycieli naszej spółdzielni
odejdzie na emeryturę. Pierwsza ge-

Nie potrafiliśmy jednak przekazać go zatrudnianym w późniejszym okresie pracownikom. Teraz
to nadrabiamy i pracujemy nad
tym, aby wszyscy młodzi będący
jednocześnie członkami kooperatywy nauczyli się zasad zarządzania
finansowego, umieli odczytać i zrozumieć sprawozdanie finansowe
i chcieli uczestniczyć w procesach
decyzyjnych.
ESJ: Czy twoim zdaniem powinno
się o tym od początku myśleć w nowopowstających kooperatywach?
FL: Tak. We Francji istnieje Ruch
Kooperatyw, który organizuje takie
szkolenia. Uważam, że należy wysłać na nie każdą osobę, która chce
przystąpić do spółdzielni.
Nowy pracownik nie staje się u nas
automatycznie jej członkiem. Musi
złożyć odpowiedni wniosek. Do tej
pory, jak w wielu istniejących kooperatywach, po dwóch latach pracy automatycznie stawał się on jej
członkiem.
Zorientowaliśmy się, że ludzie przestali rozumieć czemu ma to służyć.
Stworzyliśmy system mentoringu.
Każdemu nowemu pracownikowi
deklarującemu, że chciałby stać się
członkiem kooperatywy przydziela
się dwóch przewodników, którzy
asystują mu przez rok wyjaśniając,
jak funkcjonuje kooperatywa, jaki
jest jej sens i cel. Po roku, jeżeli pracownik sobie tego życzy, przedstawia swoją kandydaturę Zgromadzeniu Ogólnemu, które decyduje
o jego przyjęciu na członka kooperatywy.
ESJ: Czy możesz mi opowiedzieć
historię FRALIB?
FL: FRALIB to fabryka, która
od stu lat produkuje prawdziwą,
ziołową herbatę.
Przedsiębiorstwo zostało wykupione wiele lat temu, jak wiele innych, przez wielką międzynarodową grupę przemysłu spożywczego
Unilever. Na przełomie XX i XXI
wieku zaczęła ona reorganizować
i restrukturyzować przedsiębiorstwo i jego produkcję. Uznało, że
nie było ono wystarczająco rentowne dla akcjonariuszy.
We Francji były dwa miejsca produkcji – w Le Havre w Norman-

dii i w Prowansji w Gémenos koło
Marsylii. Zaczęli od likwidacji północnej fabryki, aby skoncentrować
całą produkcję w Prowansji. Kilka
lat temu ogłosili pracownikom tego
drugiego zakładu, że również i on
zostanie zamknięty.
Pracownicy najpierw protestowali w tradycyjny sposób, potem
zaś zmobilizowali się z pomocą
związku zawodowego CGT aby
podważyć plan zwolnień grupowych oraz likwidacji fabryki.
Przeprowadzili analizy przez niezależne, ale bliskie związkom zawodowym biura eksperckie aby
szczegółowo przeanalizować rentowność przedsiębiorstwa.
Wszyscy eksperci potwierdzili, że
przedsiębiorstwo może funkcjonować dalej. Na początku analizy
te były robione z myślą o potencjalnym inwestorze. Pracownicy wymyślili jednak, że sami mogą przejąć zakład. Powstała idea stworzenia
kooperatywy.
ESJ: Udało się?
FL: Tak. Zdarzyło się jednak coś
jeszcze. Pracownicy zorientowali
się, że zajęci codzienną, intensywną produkcją dla globalnego koncernu nie mieli czasu pochylić się
nad tym co właściwie robią. Zorientowali się, że kazano im wkładać coraz mniej herbaty czy innej
rośliny do torebki, przez co jakość
końcowego produktu była coraz
gorsza.
Z jednej strony rozpoczęli transformację społeczną oraz przechodzenie do demokratycznego samozarządzania, a z drugiej strony
transformację ekologiczną. Wszyst-

ko to pomimo faktu, że nie mieli ani
kultury „eko”, ani spółdzielczości.
Mimo tego udało im się w ciągu
dwóch lat zrealizować projekt przejęcia przedsiębiorstwa.
ESJ: Jak rozumiem Partia Lewicy
była obecna przy tym procesie?
FL: Na początku była to przede
wszystkim aktywna solidarność.
Postanowiliśmy pójść dalej, aby
im pomóc, ale też by jak najwięcej
się nauczyć.
Zorganizowaliśmy w fabryce seminarium. Byli na nim dziennikarze,
pracownicy uniwersyteccy, aktywiści ruchu kooperatyw oraz samorządowcy zaangażowani w projekty alternatywne. Był wśród nich pionier
solidarnościowych walut lokalnych
we Francji. Jean-Paul Pla stworzył
w Tuluzie pieniądz „sol viotelle”.
Zaprosiliśmy również osobę, która
zawodowo pomaga w tworzeniu
przedsiębiorstw solidarnych. Chcieliśmy, by wszyscy zrozumieli skąd
się wziął funkcjonujący od XIX wieku ruch ekonomii społecznej oraz
umożliwić wymianę doświadczeń.
Jak równy z równym dyskutowali ze sobą intelektualiści i robotnicy.
ESJ: Co jest twoim zdaniem najtrudniejsze dla personelu fabryki?
FL: Trudno jest nauczyć się jednocześnie być pracownikiem i „akcjonariuszem”.
Przedsięwzięcie
jest zbiorowe, ale każdy musi się
w nim jakoś się odnaleźć jako jednostka. Trzeba przezwyciężyć lęki.
Ta sama ekipa pracowników musi
teraz samodzielnie zdefiniować
w jaki sposób się zorganizuje, redystrybuując funkcje i role.

Sewis zdjęciowy ze strony: Facebook.com/profil 1336

Szczególnie cieszy nas to, że coraz
częściej nie tylko dochodzi do transformacji demokratycznej i społecznej, ale też ekologicznej. W przypadku FRALIB skontaktowaliśmy
ich z Konfederacją Chłopską – alternatywną, lewicującą organizacją
rolników. Potem już sami nawiązali kontakty z lokalnymi rolnikami,
aby produkować herbaty ziołowe
z tamtejszych roślin ekologicznych.

Epilog
Wywiad został przeprowadzony w
marcu 2013 roku. Warto dodać, że
fabryka Fralib miała zostać zamknięta, gdyż jej produkcję firma Unilever
miała delokalizować do Belgii i Polski. Pracownicy od momentu ogłoszenia tego faktu podjęli nierówną
walkę z korporacją Unilever, podjęli okupację fabryki i konsekwentnie
zaskarżali do sądu cztery kolejne
wersje planu zwolnień zbiorowych.
W listopadzie 2012 r. została utworzona kooperatywa SCOP-TI (Societé Coopérative Ouvrière Provençale
de Thés et Infusion). Unilever przekazał jej maszyny za symboliczne
1 euro. 26 maja 2014 roku, po 1336
dniach walki, został podpisany protokół zakończenia konfliktu z firmą
Unilever, która wypłaciła byłym
pracownikom prawie 20 milionów
euro odszkodowania. Pracownicy
nowej kooperatywy zainwestowali otrzymane odszkodowania w jej
rozwój. We wrześniu 2015 r trafiła
do sklepów pierwsza linia produktów, naturalnych herbat i herbatek
ziołowych z zakontraktowanych
lokalnie roślin, pod symboliczną
nazwą „1336”. Zapowiedziano też
drugą markę „Scop-TI” herbatek
ekologicznych.

d o d a t e k :
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Zielone miasto w praktyce
Bogumił
Kolmasiak

Nowe idee wymagają nowych
przestrzeni. Zielone miejsca pracy mogą powstawać tam, gdzie
zrównoważony rozwój wpisany
jest w lokalne DNA – na przykład
w pewnym francuskim miasteczku.
Grande-Synthe to miejscowość
w regionie Nord-Pas-de-Calais
w północnej Francji. Początkowo
źródłem jej rozwoju było ogrodnictwo i handel roślinami. Rządowa
decyzja o budowie huty stali w 1963
roku przyczyniła się do wzrostu
ludności z 2,5 do 25 tys. w szczytowym momencie. Dziś mieszkańcy
zmagają się z licznymi problemami
społecznymi, np. 23-procentowym
bezrobociem.

Miasto tranzycji
Od lat 90. miejscowość określa się
mianem miasta tranzycji, kierującym się zasadami trwałego, zrównoważonego rozwoju.
Celem miasta jest zapewnienie,
by dochody podatkowe od okolicznego przemysłu inwestowane
były w obniżanie kosztów życia
w mieście.
Wszystkie serwowane w szkolnych
stołówkach posiłki są ekologiczne

i produkowane z lokalnych surowców. Sadzi się tu drzewa owocowe, dzięki czemu nawet osoby o niskich dochodach mogą mieć dostęp
do wartościowego pożywienia.
Bezpieczeństwo
żywnościowe
zapewniają również osiedlowe
ogródki dla mieszkańców. Miasto
dostarcza im nasiona, pozyskiwane przy lokalnym domku zeroemisyjnym. Wykupuje ziemię, by móc
zaoferować ją później młodym,
chcącym uprawiać sprzedawane
w okolicy warzywa.
Wodę z całego miasta zbierają specjalne kanały. Zieleń miejska jest
pielęgnowana bez użycia chemikaliów, a parki znajdziemy w samym
centrum miasta.

cy to istnieją perspektywy rozwoju
opartego na nim przemysłu. Wykorzystujące ten surowiec budynki
znajdziemy nawet w prywatnym
parku przemysłowym.

Ekoburmistrz zmienia
miasto
Realizujący ten projekt burmistrz
Damien Careme określa działania
prowadzone w Grande-Synthe jako
„trzecią rewolucję przemysłową”,
obejmującą transformację energetyczną, rewizję dotychczasowego
modelu ekonomicznego oraz bardziej przemyślane i oszczędne wykorzystania zasobów miasta.

Careme chwali się swoimi imponującymi sukcesami: budową
1.400 mieszkań w 10 lat, 16 tysiącami turystów odwiedzających miasto w sezonie imprez kulturalnych
oraz 2.300 metrami kwadratowymi zainstalowanych kolektorów
słonecznych.
Miasto realizuje strategię docelowej zerowej emisji dwutlenku węgla oraz program ekosąsiedztwa –
400 położonych obok siebie domów
o bardzo wysokiej wydajności energetycznej. Stawia też na efektywną gospodarkę odpadami – dzieci
od małego są zapoznawane z pożytkami płynącymi z recyklingu.
Miejskie oświetlenie wymienia się
na LEDowe, dzięki czemu kon-

sumpcja energii z tego źródła spadła
o 68, a związane z nim koszty o 71%.
Budynek lokalnego centrum sportowego wytwarza więcej energii niż
konsumuje.

Stolica
bioróżnorodności
W 2010 roku Grande-Synthe zostało wybrane francuską stolicą
bioróżnorodności, pokonując 80
miast ubiegających się o ten tytuł. Obradujące pod egidą Komisji Europejskiej jury doceniło
działania władz miasta na rzecz
ochrony różnorodności gatunków i ochronę środowiska.
Mieszkańcy i władze miasta, również w wyniku wymiany doświadczeń z innymi ekomiastami
na całym świecie, wzmocniły wysiłki na rzecz rozwoju inicjatyw takich jak rozwój rodzinnych ogródków, ekosąsiedztwo czy oswajanie
uczniów szkół z przyrodą.
Władze miasta zapraszają do siebie turystów, wychwalając zielone
przestrzenie, kanały, miejskie akweny wodne. To idealne miejsce
do uprawiania wędkarstwa, żeglarstwa czy kolarstwa górskiego.
Czy Grand Synthe mogłoby być
wzorem dla polskich miast o podobnej wielkości? Przykład Słupska
pokazuje, że rozwiązania tworzone
na małym obszarze, przy pewnej
determinacji, zdobywają uznanie
i inspirują innych.

Mieszkania –
niedrogie i efektywne
energetycznie
60% mieszkańców mieszka tu w budownictwie komunalnym o zróżnicowanym standardzie. Czynsze
muszą być dostosowywane do dochodów wynajmujących. Sprawę
ułatwia fakt, że do miasta należy
przeszło połowa lokalnej tkanki
mieszkaniowej. Nowe, dostępne cenowo budownictwo socjalne budowane jest w standardzie wysokiej
efektywności energetycznej.

Bogumił Kolmasiak – współpracownik „Zielonych Wiadomości”,
bloger internetowy, koordynator
kampanii „Akcji Demokracja”

Przy budowie przykłada się dużą
rolę do wykorzystania drewna.
Choć okoliczne lasy w trakcie II
wojny światowej wycięli Niem-

Fot. B. Kozek. Grande-Synthe, ogródek na osiedlu mieszkaniowym

Biznes po zielonej stronie mocy
Bogumił Kolmasiak
Współpraca będzie odgrywać
coraz ważniejszą rolę – widać
to choćby po nawoływaniach
do zwiększenia roli pracy grupowej w szkołach. Kilka lat
temu w Krakowie hasło to przyjęło bardzo realny kształt. Czy
była to jaskółka zmian w polskiej przedsiębiorczości?
Zielona Inicjatywa Gospodarcza
była nastawiona głównie na mikroprzedsiębiorstwa (firmy zatrudniające do 9 osób), prowadzące działalność proekologiczną
na terenie Krakowa i województwa małopolskiego.
Projekt skierowany był do firm
działających w takich sektorach
jak odnawialne źródła energii (np.
produkcja paneli słonecznych),
zrównoważony transport (wypożyczalnie i sklepy rowerowe),
żywność ekologiczna, przetwarzanie odpadów w celu ich ponownego wykorzystania, second-handy,
komisy i antykwariaty. Zaproszono również organizacje pozarządowe i instytucje publiczne.
Lista firm uczestniczących w projekcie jest imponująca: kawiarnie, antykwariaty, sklepy medyczne, firmy
recyklingowe, hostele, herbaciarnie, magazyny, producentów komponentów OZE, przedsiębiorstwa
konsultingowe, firmy informatyczne, pracownie artystyczne, sklepy
internetowe i rękodzielników. Pokazuje to, że właściwie każdy biznes
może być zielony i mieć pozytywny
wpływ na środowisko.

Wiedza to potęgi klucz!
Twórcy inicjatywy postawili sobie
za cel dostarczenie ekoprzedsiębiorcom narzędzi, dzięki którym
będą mogli sprawnie poruszać
się w biznesie. Przygotowali dla
uczestników publikacje, w których zapoznała ich z podobnymi
inicjatywami na całym świecie.
Zwrócono w nich uwagę na społeczne i ekonomiczne korzyści wynikające z tego modelu biznesu,
postrzegając go jako część rosnącego sektora ekonomii społecznej.
Za przykład służyć miały takie
projekty jak banki czasu, spółdzielnie socjalne, lokalne waluty, stacje
rowerowe realizowane w modelu
partnerstwa publiczno-prywatnego
czy działania ograniczające marnotrawstwo żywności oraz produktów przemysłowych.
Wszystko, co ograniczało negatywny wpływ biznesu na środowisko było traktowane jako dobry
wzór do naśladowania – odzyskiwanie tysięcy ton surowców, naprawa sprzętów zamiast ich wyrzucania czy zbiórki produktów
otrzymywanych przez darczyńców w celu dalszej ich odsprzedaży realizowane przez międzynarodową wspólnotę Emmaus.
Autorzy publikacji dla beneficjentów projektu zwracali uwagę
na fakt, że zielony biznes często
tworzy miejsca pracy, które zajmują osoby wykluczone, jak również
na ogromną innowacyjność ekobiznesu, wdrażającego na świecie
tak nowoczesne rozwiązania jak
np. samochody na wodór.

Diagnoza, jaką w stosunku
do krakowskiego biznesu ekologicznego postawili twórcy inicjatywy przed jej rozpoczęciem była
gorzka. Pozytywnie oceniono fakt
zaangażowania i ideowości zielonych przedsiębiorców, zwracając
jednak uwagę na fakt, iż dotychczas czasem brakowało im wiedzy i umiejętności dostosowania
się do rynku, na którym działają.

Wespół zespół
Ostatecznie w projekcie wzięło udział 90 podmiotów, które otrzymały konkretną wiedzę
i przykłady rozwiązań z takich
dziedzin jak:
• Marketing (zarówno klasyczny
– począwszy od merchandisingu, organizacji topografii sklepu czy punktu handlowego, aż
po internetowy – wykorzystania aplikacji na smartfony czy
budowy strony internetowej).
• Potencjalne źródła przychodów – możliwość wykupienia
franczyzy i wykorzystania potencjału istniejących sieci oraz
szans jakie dają zamówienia
publiczne, w których zapisuje się czasem tzw. „zielone
klauzule”. Zdaniem twórców
projektu stwarzały one szansę dynamicznego rozwoju dla
firm budowlanych, transportowych, producentów ekopapieru, energooszczędnych
komputerów czy naturalnej
odzieży, jak i np. przedsiębiorstw zajmujących się cateringiem.

• Działania offsetowe, pokazujące jak można się włączyć np.
w ograniczenie emisji dwutlenku
węgla, wykorzystując odnawialne źródła energii czy współfinansując zakup sadzonek do lasów.
Autorzy przewodników dla ekoprzedsiębiorców, wydanych
w ramach projektu przekonywali
ich do współpracy. Zwracali uwagę
na korzyści, płynące ze wspólnego
prowadzenia działań reklamowych.

Reklama dźwignią
handlu
Stojaki z ulotkami kilku firm z ekosektora, wzajemne wspieranie się
podmiotów zielonej gospodarki
czy występowanie w przewodnikach takich jak „Spacerownik
po świadomej konsumpcji” dawały szansę na skuteczne dotarcie do klienta, ceniącego zdrowie,
świadomego ekologicznie czy poszukującego usług i produktów
przyjaznych dla środowiska.
Inicjatywa podpowiadała dobre
rozwiązania z innych miast: ekosklepy mogły być przestrzenią
do organizowania debat i wernisaży, zapraszać na degustację
i kursy kulinarne, uczestniczyć
w kulturze, organizując np. występy artystów grających muzykę
etniczną na żywo.
Innym pomysłem proponowanym krakowskim przedsiębiorcom było podjęcie działań sieciujących w rodzaju Green Drinks
– spotkań branży ekologicznej,
na których wymieniano doświadczenia, wręczano sobie wizytów-

ki, ulotki i publikacje i na których
rozmawiano o perspektywach dla
zielonego biznesu.
Podczas szkoleń i seminariów
ZIGu promowano również dyplomy, dzięki którym zielony
biznes mógł wyróżnić się na tle
konkurencji jako przyjazny dla
zielonego klienta, takie jak „Lokal bez papierosa”, czy promowany przez krakowską „Wyborczą” i TVP Kraków projekt „Lokal
przyjazny maluchom”.
Firmy uczestników inicjatywy
były promowane na jej stronie internetowej, w mediach społecznościowych, newsletterze i na specjalnym stojaku, na którym były
umieszczone reklamy uczestników projektu.
Pomysły na podobne inicjatywy
pojawiły się już w innych miejscach w Polsce np. na Górnym
i Dolnym Śląsku czy Łodzi.

Ciąg dalszy nastąpi?
Choć projekt został zakończony, to z pewnością przyczynił
się do upowszechnienia dobrych
praktyk, zbudowania świadomości
ekologicznej krakowskich przedsiębiorców i wzmocnienia mody
na biznes przyjazny środowisku.
Mamy nadzieję, że nie przestanie
on inspirować – tym bardziej, że
cały jego dorobek (publikacje, prezentacje z seminariów, nagrania
z międzynarodowych konferencji)
dostępny jest on-line.
Strona internetowa
www.zig.eco.pl
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Od niezależności
energetycznej
po miejsca pracy

d o d a t e k :

Cel był motywowany dążeniem do zwiększenia poziomu
zatrudnienia i stymulowania rozwoju gospodarczego, a także chęcią ograniczenia pozyskiwania energii z paliw kopalnych oraz ograniczenia wydatków regionu na energię.

Strategia ta pozwoliła utworzyć na terenie tego liczącego 284
000 mieszkańców kraju związkowego 5 560 nowych miejsc
pracy i spowodowała wzrost poziomu PKB na mieszkańca
z 71% (1995) do 81% (2008) średniej dla UE-15.

Frederik Moch z niemieckiej konfederacji związkowej DGB o tym, jak
jednocześnie chronić klimat i ludzi.
Rozmawia Bartłomiej Kozek.

Jednym z 250 projektów w dziedzinie energii odnawialnej
zainicjowanych w Burgenlandzie był projekt realizowany
przez miasto Güssing, który zakładał produkcję biomasy
z wykorzystaniem surowców pozyskanych z leśnictwa
i rolnictwa oraz budowę lokalnych zakładów ciepłowniczych oraz elektrowni na biomasę.

Bartłomiej Kozek: Większość niemieckich związków zawodowych
wspiera dziś transformację energetyczną kraju w kierunku rozwoju energetyki odnawialnej oraz
zmniejszania roli węgla i energetyki jądrowej. Nie zawsze tak jednak
było. Dlaczego centrale takie jak
DGB zmieniły zdanie?

Wdrożenie tych projektów przyciągnęło do Burgenlandu
ekspertów w tej dziedzinie, dzięki czemu powstało Europejskie Centrum Energii Odnawialnej oraz specjalistyczny ośrodek badań w dziedzinie bioenergii „Technikum”.
Takie zaplecze badawcze pozwoliło miastu Güssing rozwijać wszystkie istniejące technologie umożliwiające
przekształcanie biomasy w energię.

Frederik Moch: DGB oraz należące
do tej konfederacji związki zawodowe w pełni popierają cele polityczne
postawione przed niemiecką Energiewende. Patrzymy na nią jako na koło
zamachowe modernizacji ekologicznej i społecznej naszego kraju.

W rezultacie w Güssing, w którym mieszka 26 507 osób,
powstało ponad 1 000 nowych miejsc pracy, a w ciągu
ostatnich 20 lat w mieście pojawiło się pięćdziesiąt nowych przedsiębiorstw – zarówno nowo założonych jak
i tych, które przeniosły tu swoją siedzibę. Czyni to z Güssing swego rodzaju wzór dla innych regionów chcących
podejmować działania na rzecz ochrony klimatu.

Skuteczna polityka energetyczna powinna wiązać się z poprawą warunków życia, ochroną klimatu, a także
tworzeniem dzięki innowacjom trwałych, wysokiej jakości miejsc pracy.
Konkurencyjność niemieckiej gospodarki nie powinna być zagrożona
przez nieskutecznie działające rynki
energetyczne. W rękach przemysłu,
rzemiosła oraz sektora badań i rozwoju leży tworzenie praktycznych rozwiązań służących transformacji energetycznej i wzmacniających ich rolę
liderów na światową skalę.

Wiele czasu, wysiłku oraz zasobów poświęcono na kampanie podnoszące świadomość społeczną, które miały
na celu przekazywanie mieszkańcom informacji o tym, jak
mogą przyczynić się do osiągnięcia przez Burgenland niezależności energetycznej oraz jakie korzyści przyniesie im
przyjazna środowisku postawa ich kraju związkowego.
Elementem kluczowym z perspektywy dalszego kontynuowania przez Burgenland transformacji ekologicznej
jest nieprzerwany dostęp do finansowania. Aby region
mógł dalej realizować swój innowacyjny i sprawdzony
program, Zieloni z Austrii prowadzą aktywny lobbing,
walcząc o większe środki oraz bardziej wydajne wykorzystywanie środków publicznych.

DZIAŁANIE
Zwiększenie poziomu lokalnego zatrudnienia
oraz wzrostu gospodarczego, ograniczenie
zależności od energii z paliw kopalnych.

GDZIE POWSTAJĄ NOWE
MIEJSCA PRACY?

Lokalna produkcja energii odnawialnej, rolnictwo
i leśnictwo, powiązane badania naukowe i rozwój.

KTO?

Silne zaangażowanie obywateli, naukowców, lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw oraz
rolników.

P R A C A

Nie możemy zostawić
ludzi bez wsparcia

W 1997 r. austriacki Burgenland uznał za swój cel osiągnięcie do roku 2050 niezależności energetycznej poprzez produkowanie energii elektrycznej z lokalnych
źródeł odnawialnych.

W roku 2013 Burgenland stał się pierwszym regionem
w Europie, który zaspokaja swoje potrzeby energetyczne dzięki lokalnym odnawialnym źródłom energii, w tym
dzięki energii wiatrowej, słonecznej i z biomasy.

Z I E L O N A

BK:
Niemiecka
transformacja
energetyczna jest jednak krytykowana za przenoszenie obciążeń
na konsumentki i konsumentów
oraz za dawanie forów wielkiemu
przemysłowi, generującemu spore
zanieczyszczenia. Zgadzasz się z tą
opinią? Jakie są w tej kwestii priorytety dla związków zawodowych?
FM: Niewątpliwie ważne jest, by
koszty energii tak dla gospodarstw
domowych, jak i firm pozostały
na przystępnym poziomie. Dotyczy
to nie tylko kosztów elektryczności,
ale również ciepła i transportu. Każda
długofalowa polityka musi tworzyć
warunki do tego, by proces ten przebiegał w jak najbardziej efektywny
kosztowo sposób. Istotne jest również
sprawiedliwe rozłożenie kosztów –
tak, by wszyscy w nią zaangażowani
byli w stanie im sprostać.

Sprawiedliwy podział obciążeń oznacza podnoszenie świadomości grup
konsumentek i konsumentów najmocniej dotkniętych rosnącymi cenami energii. Poza najuboższymi gospodarstwami domowymi dotyczy
to również najbardziej energochłonnych sektorów gospodarki. To ważne,
by nie przeciwstawiać sobie interesu
przemysłu oraz konsumentek i konsumentów. Musimy szukać rozwiązań akceptowalnych dla obu stron.
BK: Czy osoby pracujące w sektorach,
które z powodu zazieleniania niemieckiego miksu energetycznego, jak
np. górnicy, wspierają Energiewende? W jaki sposób związki zawodowe przekonują ich do tej koncepcji?
FM: Do związków należy walka o to,
by proces zmian uwzględniał potrzeby społeczne. Tam, gdzie w wyniku
zmian utrata miejsc pracy jest nieuchronna, partnerzy społeczni oraz
przedsiębiorstwa muszą przyjąć wiążące strategie transformacji, oferujące
pracownicom i pracownikom nowe
perspektywy oraz będące ważnym
składnikiem zmiany społecznej. Naszym celem jest sprawienie, by nikt
w tym procesie nie został z tyłu.
BK: Istnieje nieco wątpliwości co
do tego, że nowe, zielone miejsca
pracy, powstałe dzięki działaniom
na rzecz ochrony klimatu mogą nie
oferować tak wysokich zarobków
oraz odpowiednich warunków pracy jak sektory, w których dochodzi
do utraty miejsc pracy. Co możemy
zrobić, by nowe miejsca pracy nie
były śmieciowe?
FM: W ostatnich latach byliśmy
świadkami
powstania
nowych
miejsc pracy w sektorach związanych z energetyką odnawialną i zauważyliśmy, że praca wysokiej jakości bywa tu raczej wyjątkiem niż
normą. Zielone miejsca pracy nie
zawsze są tożsame z godną pracą.
Zdaniem DGB zagraża to zarówno wizerunkowi nowych sektorów gospodarki, jak również samej
transformacji energetycznej. Ich wizytówką nie może być płacenie kiepskich wynagrodzeń czy korzystanie
z usług agencji pracy tymczasowej.
Kluczowe jest zorganizowanie reprezentacji pracowniczej w nowych
gałęziach gospodarki, tak aby naciskać na pracodawców na poprawę warunków pracy. Pracodawcy
w tych sektorach muszą zmienić
swoją mentalność, jeśli chodzi o ich
wizję stosunków oraz warunków
pracy. Potrzebna jest nam również
debata na temat tego, w jaki sposób
zagwarantować, by zielona gospodarka generowała godną pracę.

BK: Kolejnym ważnym wątkiem,
pojawiającym się przy okazji dyskusji o rozwoju energetyki odnawialnej jest sprawa ubóstwa energetycznego. Uważasz, że można
o nie obwiniać zieloną energię?
FM: Przede wszystkim musimy
przyznać się, że mamy szerszy problem ubóstwa jako takiego. Grozi
ono nawet 16% ludności Niemiec.
Podminowuje ono warunki pracy
oraz instytucje państwa bezpieczeństwa socjalnego. To w tym kontekście powinniśmy dyskutować o ubóstwie energetycznym – jeśli chcemy
się z nim zmierzyć, musimy zmierzyć się z ubóstwem w ogóle.
Grupy społeczne, których nie stać
na rosnące ceny energii, potrzebują wsparcia. Uważamy, że potrzebny jest tu program działań na rzecz
ubogich gospodarstw domowych,
który np. pomoże im w zredukowaniu ilości zużywanej energii, a tym
samym obniżeniu wysokości rachunków, jakie muszą za nią płacić.
BK: Co byś powiedział swoim
polskim koleżankom i kolegom,
którzy pozostają sceptyczni co
do zmniejszania roli węgla w polskim sektorze energetycznym oraz
do polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej?
FM: Rozumiem te zastrzeżenia.
To prawda, że ramy unijnych działań powinny ulec sporym zmianom. To jednak ważne, by spojrzeć
na problem z nowej perspektywy.
Musi być również jasne, że nikogo
nie zostawiamy „na lodzie”.
Jak widać po Niemczech, energetyka odnawialna czy efektywność energetyczna przyczyniają się
do tworzenia nowych miejsc pracy
– zarówno w sektorze wytwórczym,
jak i usługach. Potrzebna jest nam
wymiana doświadczeń, pozwalająca
na stworzenie nowej wizji trwałego,
zrównoważonego rozwoju, której
elementem będzie godna, wysokiej
jakości praca oraz dobrobyt.
To nie jest łatwa sprawa. Pamiętajmy jednak, że w kontekście zmian
klimatu trudno o inną realistyczną
alternatywę dla transformacji energetycznej.
Artykuł powstał dzięki udziałowi autora w wizycie studyjnej Green Jobs Tour,
zrealizowanej w listopadzie roku 2014
przez biura Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie oraz Brukseli.
Frederik Moch – szef działu polityki energetycznej w Niemieckiej
Konfederacji Związków Zawodowych DGB

SUKCESY:

• 1 000 miejsc pracy oraz 50 nowych przedsiębiorstw w Güssing;
• Burgenland stał się pierwszym w Europie regionem niezależnym energetycznie pod względem zapotrzebowania na energię elektryczną.
Strona internetowa: www.guessing.co.at
Tekst pochodzi z publikacji Grupy Zielonych/Wolnego Sojuszu Europejskiego w Parlamencie Europejskim
„Zielone miejsca pracy. Sprawdzone rozwiązania dla
Europy”.

Foto: Flickr.com/ by Chrishna

• 5 560 miejsc pracy na terenie kraju;

d o d a t e k :
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Zielone miejsca pracy nad Wisłą
Katarzyna
Guzek

na w oparciu o wykorzystanie potencjału rozwoju odnawialnych
źródeł energii oraz podnoszenia
efektywności energetycznej.

Co nas ominęło?

Jedną z zalet rozwoju odnawialnych źródeł energii i podnoszenia efektywności energetycznej
jest tworzenie nowych miejsc
pracy. Na ten temat powstaje coraz więcej analiz i raportów. Jeden z pierwszych powstał w 2011
roku na zlecenie Greenpeace.
Potencjał, jaki niesie rozwój energetyki odnawialnej, postrzegany
był do niedawna wyłącznie przez
pryzmat redukcji emisji gazów
cieplarnianych. Coraz częściej
jednak zaczyna być przeliczany
na konkretne zyski dla gospodarki i społeczeństwa.
„Pracując dla klimatu” to analiza, która wykorzystuje dane z raportu „[R]ewolucja energetyczna
w Polsce. Długookresowy scenariusz zaopatrzenia Polski w nośniki energii”. Ta druga publikacja
to de facto alternatywna strategia
energetyczna dla Polski, stworzo-

Katarzyna Guzek
Kiedy w maju roku 2014 instalowaliśmy pierwsze elektrownie słoneczne na dachach szkół
w Brodach i Chlebowie (województwo lubuskie) nawet nie
przypuszczaliśmy, ile zmian nastąpi na rynku produkcji energii
i ile osób zaangażuje się w kampanię na rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej.
Nie spodziewaliśmy się również
skali projektu. Obecnie mikroelektrownie, ufundowane i zainstalowane przez Greenpeace oraz
współpracujących z nami certyfikowanych instalatorów, ma już 9 szkół,
schronisko dla zwierząt w Korabiewicach, Stowarzyszenie Zielony
Żurawlów, ośrodek dla osób dorosłych dotkniętych autyzmem Farma
Życia oraz przychodnia w Ścinawie
(woj. dolnośląskie). Już we wrześniu dołączy do nich kolejna szkoła
– tym razem w Słupsku.

Ale po kolei.
Dzięki instalacji paneli fotowoltaicznych szkoły w Chlebowie
i Brodach jako pierwsze w Polsce
stały się elektrowniami słonecznymi. W ten sposób Greenpeace
zainaugurował nowy kierunek
działań. Na konkretnych przykładach pokazujemy, że produkcja
energii w sposób przyjazny dla
ludzi i środowiska niesie ze sobą
sporo korzyści.
Nie były to przypadkowe szkoły. Obie miejscowości znajdują się
na terenie zagrożonym przez plany budowy kopalni odkrywkowej
węgla brunatnego. Jeśli dojdzie
do ich realizacji 15 wsi zostanie
zniszczonych, wysiedlonych zostanie od 2 do 3 tysięcy osób.
Mieszkańcy nie zgadzają się
na budowę kopalni odkrywkowej. Swój sprzeciw wobec odkrywki wyrazili w ważnych
i wiążących referendach już
w 2009 roku. Chcą, by w regionie inwestowano między innymi

watelki i obywateli produkujących
energię z OZE na własny użytek
i odprowadzających nadwyżki
do sieci dystrybucyjnej.
Poprawkę udało się wprowadzić
dzięki ogromnej mobilizacji wielu
organizacji, instytucji i wreszcie tysięcy osób, które apelowały do Sejmu i Senatu o jej przyjęcie. Udało
się. Przeciwna wprowadzeniu poprawki była wyłącznie Platforma
Obywatelska. Niedługo po przyjęciu ustawa o OZE trafiła do nowelizacji. Z zapartym tchem czekam na dalszy rozwój wydarzeń,
wierząc w to, że rząd nie podniesie
ręki na prawa obywatelskie.

Gdyby rząd jeszcze przed rokiem
2010 zdecydował się na wsparcie
rozwoju energetyki odnawialnej, to już w roku 2020 moglibyśmy cieszyć się ponad 155 tysiącami dodatkowych miejsc pracy.
Mowa o tzw. miejscach pracy netto, czyli już po odliczeniu miejsc,
które zniknęłyby ze zrestrukturyzowanego sektora górniczego.
Do 2030 r. liczba dodatkowych
miejsc pracy, stworzonych dzięki
inwestycjom w OZE, wzrosłaby
do blisko 190 tysięcy.

Co możemy mieć już
od przyszłego roku?

Niestety czas, który można było
poświęcić na rozwój zielonej
energii został zmarnowany. Losy
ustawy o odnawialnych źródłach
energii nadal są niepewne. Warto
przypomnieć, że bardzo słabemu
rządowemu projektowi udało się
nadać jakikolwiek sens tylko dzięki tzw. poprawce prosumenckiej,
zaproponowanej przez posła Artura Bramorę. Zakłada ona wprowadzenie stałych taryf na zieloną
energię dla prosumentów – oby-

Sama tylko realizacja zapisów poprawki prosumenckiej przyczyni
się do stworzenia nowych, zielonych miejsc pracy. Jeśli zamysł
jej autora nie zostanie zmieniony
przez ministerialnych urzędników to w ciągu dekady uda się ich
stworzyć 70 tysięcy! Argumentem
tym posłużyły się nie proekologiczne NGOsy, a zainteresowana
swym rozwojem branża w postaci
Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Komunikacji.

Wspomniana poprawka to tylko początek zmian. Przed nami
jeszcze wiele do zrobienia jeśli
chcemy, by w Polsce w pełni rozwinął się potencjał zielonego rynku pracy. Kolejnym krokiem powinno być poszerzenie definicji
prosumenta – tak, by jednostki
samorządowe, szkoły, szpitale,
organizacje pozarządowe i inne
podmioty mogły brać udział
w procesie produkcji energii.
Warto zawalczyć też o to, by inwestowanie w OZE opłacało się
również mieszkańcom miast.
Wspólnoty mieszkaniowe czy
spółdzielnie energetyczne produkujące zielony prąd z powodzeniem funkcjonują w wielu
europejskich krajach (przykłady
można znaleźć choćby w raporcie ClientEarth „Energetyka obywatelska”) i z równym powodzeniem mogłyby działać w Polsce.
To od dobrej woli rządu zależy,
czy tak właśnie się stanie.

w całości zatrudnienia. Oznacza to, że w sektorze OZE i efektywności energetycznej pracuje
w Unii około 4,3 milionów osób.
Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że do 2030 roku liczba zielonych miejsc pracy sięgnie
w skali świata 20 milionów. W latach 1998-2007 globalna wartość
sektora OZE wzrosła z 10 do 66
miliardów dolarów. W roku 2014
inwestycje w zieloną energię stanowiły 17% całości globalnych inwestycji.
Podobnie wyglądają trendy związane z podnoszeniem efektywności energetycznej. Obecnie sektor
ten zatrudnia na całym świecie
10 milionów osób, a dalsze inwestycje w mogłyby dwukrotnie
zwiększyć tę liczbę.

Światowe trendy, czyli
co jeszcze może nas
ominąć

Tymczasem aktualnych szacunków z Polski brak. Dane Ministerstwa Gospodarki wskazują, że
w 2007 roku było to około 120 tysięcy osób. Mizernie jak na kraj, który
ma ogromne możliwości zarówno
w dziedzinie rozwoju OZE, jak i poprawy efektywności energetycznej.

Bank Światowy szacuje, że w Unii
Europejskiej zielone miejsca pracy już dziś mają ok. 2% udziału

Katarzyna Guzek, Greenpeace
Polska

Słońce dla szkół
w odnawialne źródła energii. Pomogliśmy mieszkańcom zrobić
pierwszy krok.

A potem kolejny.
W rezultacie, pod koniec lata,
wszystkie szkoły w gminach
Gubin i Brody miały już zainstalowane mikroinstalacje fotowoltaiczne. Do grona placówek
świecących słońcem dołączyły
jeszcze szkoły w Raszówce (woj.
dolnośląskie) oraz Chotomowie
(woj. mazowieckie).
Warto dodać, że szkoła w podwarszawskim Chotomowie to jedna
z najnowocześniejszych placówek
edukacyjnych w Polsce, a jej projekt od samego początku zakładał
wysoką efektywność energetyczną i wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii. Elektrownia słoneczna jest tam zainstalowana
na trackerze – specjalnym urządzeniu, które umożliwia przesuwanie
się elektrowni za ruchem promieni
słonecznych. Dzięki temu elektrownia jest wyjątkowo efektywna.
Dzięki produkcji energii ze słońca
szkoły (jak również inne instytucje) mogą znacznie odciążyć swoje budżety. Polskie prawo nie nadąża jednak za innowacyjnym jak
na rodzime warunki pomysłem
poszerzenia definicji prosumenta
– jednoczesnego producenta i odbiorcę energii.
Nowa ustawa o OZE wprowadziła co prawda stałe taryfy na zieloną energię prosumencką, ale nie
przewidziała takiej możliwości
dla szkół, przychodni czy innych
budynków użyteczności publicznej. Szkoły mogą zatem produkować energię na własnych użytek, ale odsprzedawać nadwyżek
do sieci dystrybucyjnej już nie.

Zespół Szkół - Brody, fot. R. Cyglicki / Greenpeace Polska
Świeżym przykładem nieodpowiadających rzeczywistości zapisów w ustawie o OZE jest Szkoła
Podstawowa w Raszówce, która
otrzymała instalację od Greenpeace we wrześniu ubiegłego roku.
Po roku prób przyłączenia instalacji do zewnętrznej sieci energetycznej firmy Tauron, placówka
otrzymała umowę o świadczenie
usług odbioru energii elektrycznej.
Mogłoby się wydawać, że po roku
od wybudowania instalacji szkoła będzie mogła w pełni korzystać
z produkowanej na własne potrzeby energii. Niestety, w drugim
dokumencie „Ogólne warunki
umowy o świadczeniu usług odbioru energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji (OWU)”

dołączonym do powyższej umowy operator jasno stwierdza, że
ma ona zastosowanie jedynie dla
Wytwórców będących osobami fizycznymi nie wykonującymi działalności gospodarczej.
Z podobnymi problemami spotkaliśmy się przy próbach podłączenia
wszystkich mikroinstalacji zainstalowanych na budynkach szkolnych.

A szkoda.
Ogniwa fotowoltaiczne produkują najwięcej energii w okresie letnim, kiedy trwają wakacje
i szkoła mogłaby odprowadzać
nadmiar energii do sieci – i zarabiać na swoje działanie.

Produkcja energii przez indywidualnych użytkowników z pewnością
nie zastąpi w całości tzw. energetyki systemowej. Nie zmienia to jednak faktu, że zdaniem ekspertów
może ona zaspokajać nawet 10-20%
naszego zapotrzebowania na energię już w roku 2020.
Aby tak się stało rząd musi zająć
się na poważnie tym, nad czym
przez lata pracowali jego eksperci. Musi usunąć nieżyciowe przepisy blokujące powstawanie rozproszonych źródeł energii oraz
dokonać korekty wsparcia dla
wielkoskalowych instalacji.
Katarzyna Guzek, Greenpeace
Polska
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Zarządzanie energią
– zawód przyszłości

Ludomir
Duda

Zrównoważona gospodarka wymaga zarządzania energią i wodą
– do której przygotowania, ogrzania i oczyszczania także potrzebujemy zresztą energii.
Zarządzanie energią oznacza, że
podejmujemy działania pozwalające na uzyskanie komfortu cieplnego, ciepłej wody czy oświetlenia za pomocą jak najmniejszej
jej ilości. W przypadku produkcji
i usług dotyczy jak najoszczędniejszego zużycia energii na jednostkę produkcji czy usługę.
Należy jednak pamiętać, że
oszczędność energii kosztem jakości mikroklimatu w pomieszczeniach prowadzi do skutków
odwrotnych do zamierzonych –
znaczący spadek wydajności pracy
i zagraża zdrowiu użytkowników.
Bez procedur zarządzania energią
nie możemy się spodziewać zaplanowanej redukcji zużycia, nawet jeśli zrealizujemy inwestycje
energooszczędne. Wynika to nie
tylko z obiektywnych procesów
starzenia się inwestycji, ale przede
wszystkim ze znaczącego wpływu
ludzkich zachowań na ostateczny
wynik energetyczny.
By inwestycje w podniesienie efektywności energetycznej przyniosły
oczekiwany efekt, muszą być spełnione trzy konieczne warunki:
• wysokiej jakości audyt,
• zapewnienie jakości wykonania inwestycji,
• wdrożenie procedury zarządzania energią opisanej w Normie PN-EN ISO 50001:2012.

Systemy zarządzania
energią
Dla spełnienia pierwszego i trzeciego z tych warunków potrzebni
są fachowcy o niezbyt popularnej
obecnie specjalności.
Pierwszy z nich to Audytor Energetyczny. To zawód powołany
w Polsce Ustawą o wspieraniu
termomodernizacji w roku 1998,
a więc wcześniej niż go ukonstytuowała Dyrektywa 2002/91/EU.

Wymaga on bardzo dużych kompetencji i jeszcze większej kreatywności.
Zadaniem Audytora jest dokonanie diagnozy identyfikującej jakościowo i ilościowo profil aktualnego zapotrzebowania
na energię. Powinien on w miarę precyzyjnie określić ile energii
tracimy przez przegrody budowlane, a ile potrzebujemy na podgrzanie powietrza wentylacyjnego. Ile marnuje niesprawny piec,
a ile tracimy na nieizolowanych
rurach, i tak dalej.
Po dokonaniu diagnozy następuje kreatywna cześć jego zadania. Musi on zaproponować
optymalny, z punktu widzenia
kosztu uzyskania efektu, sposób
na zmniejszenie zużycia energii.
Ponieważ zużycie energii dotyczy wielu powiązanych ze sobą
procesów, sposób wykonania tej
optymalizacji jest domeną czegoś
co nazywamy sztuką inżynierską.
Audytora cechować musi nie tylko doskonała znajomość procesów, w których wykorzystywana
jest energia, ale także znajomość
rynku urządzeń i technologii mogących obniżyć nasze na nią zapotrzebowanie.
Drugim zawodem, a nawet grupą zawodów, są fachowcy w specjalnościach związanych z zarządzaniem energią. Jak pokazują
doświadczenia pod każdą szerokością geograficzną, podstawą racjonalizacji użytkowania energii
jest jej pomiar. Pierwszym krokiem
jest tu opomiarowanie zużycia mediów w każdym budynku. Oczywiście zainstalowanie liczników
energii cieplnej, elektrycznej i ciepłej i zimniej wody nie przyniesie
żadnych efektów, jeżeli nie będą
one na bieżąco odczytywanie.
Właśnie dlatego we wstępie normy PN-EN ISO 50001:2012 zapisano: „Skuteczność działania systemu zależy od zaangażowania
na wszystkich poziomach działania danej organizacji, a zwłaszcza
naczelnego kierownictwa”. Jak
wynika z doświadczenia, nie sposób uzyskać zamierzonego efektu
działań zmierzających do obniżenia rachunków za energię, jeśli informacja o bieżącym zużyciu
nie będzie raportowana członkowi bezpośredniego kierownictwa
jednostki samorządu.
Opomiarowanie energii umożliwia nie tylko uzyskanie informacji o aktualnym zużyciu, co mogło by być mało przydatne, ale też

o zmianie energochłonności budynku. Taka informacja może i powinna przekładać się na działania
operacyjne, które w przypadku
wzrostu energochłonności powinny prowadzić do zidentyfikowania przyczyny i jej usunięcia.

Krok po kroku
Opisany w Normie system zarządzania energią opiera się na metodologii ciągłego doskonalenia
znanej jako „Plan-Do-Check-Act”
(PDCA), czyli „Planuj – Wykonaj- Sprawdź –Działaj”
Metoda PDCA przedstawiona
na rys. 1 wprowadza zarządzanie
energią do codziennej praktyki
organizacyjnej.
W kontekście zarządzania energią
metoda PDCA może być przedstawiona w następujący sposób:
• Planuj:
Wykonaj
przegląd
energetyczny,
w ramach którego należy dokonać rocznego zestawienia
rachunków za energię i na ich
podstawie obliczyć wskaźnik
zużycia energii na jednostkę
powierzchni i zużycie ciepłej
wody na osobę. Zidentyfikuj
brakujące liczniki i zaplanuj
ich zainstalowanie (najczęściej brakuje liczników ciepłej
wody). Wykonaj audyt energetyczny i wyznacz cele i zadania

oraz przygotuj plany działania
konieczne do osiągnięcia rezultatów, które poprawią wynik energetyczny.

waniami a zużyciem energii jest
praktycznie jedynym sposobem
zachowania trwałości efektu energetycznego inwestycji.

• Wykonaj: Projekty dla zaplanowanych na podstawie audytu inwestycji oraz zaprojektowane inwestycje.

Nie brak przypadków braku efektu inwestycji energooszczędnej
w wyniku zachowań użytkowników, którzy nie rozumieją sensu
zmian towarzyszących inwestycji. W jednym z przykładów badania POE (Post Occupation Evaluation) pokazały, że przyczyną
nieuzyskania efektu kompleksowej termomodernizacji był
wzrost temperatury w mieszkaniach do poziomu 25°C i otwieranie okien, gdy było za ciepło.

• Sprawdź: Monitoruj na bieżąco pomiary liczników energii,
a także sprawozdawaj wskaźniki efektywności energetycznej;
• Działaj: Podejmij sukcesywnie
kolejne inwestycje wynikające
z Audytu Energetycznego oraz
inne kroki na rzecz ciągłego
doskonalenia wyniku energetycznego i systemu zarządzania energią.

Czas na zmiany!
Zarządzanie energią jest jedynym
sposobem uzyskania trwałych
efektów inwestycji energooszczędnych. Dzięki zaangażowaniu
kierownictwa jednostki zmienia
mentalność szeregowych pracowników i użytkowników budynków.
Fakt, że zmiany w zapotrzebowaniu na energię są przedmiotem analiz i działań prowadzi
do zmian w zachowaniach użytkowników. Zrozumienie przez
nich związku pomiędzy zacho-

Ważnym elementem inwestycji
są zatem działania informacyjne
dla użytkowników, którzy muszą
mieć świadomość celów prowadzonych inwestycji.
Jak widać, uzyskanie trwałych
oszczędności energetycznych wymaga profesjonalnego zarządzania. Każdy budynek użyteczności
publicznej i każdy budynek wielorodzinny powinien być obsługiwany przez osobę o kompetencjach zarządcy energią. Pokazuje
to potencjał zatrudnienia w tym
sektorze.
Dr Ludomir Duda, Audytor
Energetyczny KAPE Nr 0001
Rys. 1
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Ciepło, zdrowo, zielono
Zmniejszenie zużycia energii i poprawa efektywności jej wykorzystania w budynkach, w których żyjemy, to nie tylko koszt – to inwestycja
w lepszą przyszłość. Inwestycja, która generuje nowe zatrudnienie.
Czym są zielone miejsca pracy? To,
jak możemy wyczytać w broszurze
Europejskiej Partii Zielonych pod tą
właśnie nazwą „każdy rodzaj działalności zawodowej, który pomaga chronić środowisko i walczyć ze zmianą
klimatu poprzez oszczędzanie energii i surowców, promowanie energii
ze źródeł odnawialnych, ograniczanie odpadów i zanieczyszczeń oraz
ochronę różnorodności biologicznej
i ekosystemów”.
Zielone miejsca pracy tworzone są nie
tylko w nowych branżach, ale również w tych już istniejących, na przykład w rolnictwie czy rybołóstwie
(mowa tu o ochronie wspomnianej
wyżej różnorodności biologicznej, pozwalającej na utrzymanie potencjału
ekonomicznego gleb i wód).
W jakich innych branżach pracują
„zielone kołnierzyki”? Najwięcej, bo
3,5 miliona,
w ekoprzemyśle. Pod tym terminem
kryje się m.in. wytwarzanie energii
ze źródeł odnawialnych, gospodarowanie odpadami i recykling. Co znaczące dla dynamiki wzrostu liczby
miejsc pracy, już teraz jest ich więcej
niż w branży motoryzacyjnej (2,7 miliona).

Budujemy nowy dom
W polskiej debacie publicznej można spotkać się z terminami takimi jak
turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne czy biomasa. Istnieje jednak jeszcze inny obszar zielonego przemysłu,
dzięki któremu moglibyśmy uzyskać
wiele korzyści ekonomicznych, społecznych i ekologicznych.

getycznej na zatrudnienie możemy się
zapoznać w raporcie European Climate Foundation „Wpływ na rynek pracy programu głębokiej modernizacji
energetycznej budynków w Polsce”.
Poza nowymi miejscami pracy, autorzy i autorki badania zwracają uwagę na dodatkowe, pozytywne owoce
przeprowadzenia termomodernizacji,
takie jak oszczędność energii i tym samym niższe za nią rachunki.
Próbując oszacować potencjał dodatkowego zatrudnienia w raporcie
poddano analizie kilka scenariuszy
– począwszy od bazowego, opartego o obecny poziom subsydiów państwowych dla termorenowacji, aż
po tzw. modernizację głęboką o przyspieszonym tempie wdrażania.
W zależności od przyjętego scenariusza, potencjał nowych miejsc pracy
netto (różnica między nowymi etatami a ich redukcją w sektorach górniczym i zaopatrzeniowym) wynosi
od 40 do 250 tysięcy.

Podaj cegłę!
W Polsce wciąż dominuje koncepcja
polaryzacyjno-dyfuzyjnego modelu
rozwoju, charakteryzującego się koncentracją na rozwoju największych
ośrodków miejskich. W tym kontekście warto podkreślić, że wzrost liczby zatrudnionych nie będzie ograniczał się jedynie do największych
ośrodków miejskich.
Dlaczego? 86% budynków w Polsce
to powierzchnia mieszkaniowa. Bloki
mieszkalne i domy rodzinne są w skali kraju rozłożone równomiernie, co
oznacza ogromną szansę dla małych
i średnich przedsiębiorstw, zajmujących się wykonywaniem prac termorenowacyjnych.

Mowa o termomodernizacji budynków – procesie zmniejszania zapotrzebowania na energię cieplną oraz
ograniczenia jej zużycia.

Liczba budynków potrzebujących
modernizacji jest oczywiście ograniczona. Czy można zatem zarzucić omawianemu projektowi „krótki
okres przydatności”? Niezupełnie.
Niezależnie od tego, który ze scenariuszy zdecydujemy się wdrażać, ukończenie termomodernizacji
wszystkich budynków mieszkalnych
w kraju zajmie nam od 31 do 68 lat.

Z wynikami szczegółowych badań
na temat wpływu modernizacji ener-

Jak podkreślono w raporcie, 30 lat
to okres zbliżony do przeciętnej

długości aktywności zawodowej
pracownika budowlanego.

Zielona (termo)
modernizacja
Inną zaletą omawianego programu
jest oszczędność energii. Skala możliwych oszczędności różnie się oczywiście w zależności od wybranej ścieżki modernizacyjnej i wynosi od 25
do 84% – ten ostatni wskaźnik otrzymujemy w wariancie głębokiej modernizacji. W porównaniu do roku
bazowego 2010, roczne oszczędności
w 2020 mogłyby wynieść od 567 milionów do 1,3 miliarda euro.
65% używanego przez polski przemysł i gospodarstwa domowe gazu
ziemnego pochodzi
z importu – przede wszystkim z Rosji.
Do roku 2030 oszczędność błękitnego
paliwa może wynieść od 21 do 77%,
co przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego państwa. Problemu, który stale powraca
w publicznej debacie.
Na ile te programy są możliwe
do wdrożenia w Polsce? Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że długoterminowe planowanie nigdy nie
było mocną stroną polskich rządów.
Wiele regionów Polski, jak chociażby uboższe, wschodnie województwa
mogłyby skorzystać na termomodernizacji i wejść na ścieżkę rozwoju pozwalającą na zatrzymanie odpływu
młodzieży i zwiększenie jakości życia
wszystkich mieszkańców i mieszkanek.
Pozostaje mieć nadzieje, że odpowiednie środki zmierzające ku budowie nowoczesnego modelu energetycznego zostaną przedsięwzięte
zanim doczekamy się czasowych wyłączeń prądu, spowodowanych przestarzałymi sieciami energetycznymi.
Wpływ na rynek pracy programu głębokiej modernizacji energetycznej budynków w Polsce. Raport końcowy,
European Climate Foundation, 2011.
http://old.chronmyklimat.pl/theme/
UploadFiles/File/_2012_pliki/04/raport_pl.pdf
Foto: www.bioregional.com

Tomasz Goliński

Czechy:

Więcej pracy,
mniej emisji
W 2009 r. minister z ramienia Zielonych uruchomił
krajowy program oszczędności ekologicznych
na lata 2009–2012. W jego ramach promowano
oszczędzanie energii w prywatnych gospodarstwach
domowych poprzez przyznawanie uczestniczącym
w inicjatywie bezpośrednich dopłat wynoszących
nawet od 30 do 75% poniesionych kosztów.
W ramach programu można było uzyskać dofinansowanie na izolację budynków (np. wymianę starych
drzwi i okien), wymianę nieprzyjaznych środowisku
bojlerów, zakup i montaż paneli słonecznych oraz budowę nowych, energooszczędnych domów.
Środki na dotacje pochodziły z przychodów uzyskiwanych dzięki sprzedaży uprawnień do emisji CO2
w ramach europejskiego systemu handlu emisjami,
stanowiącego realizację protokołu z Kioto. Dzięki
temu program nie był dodatkowym obciążeniem dla
podatników ani dla budżetu sektora publicznego.
Między rokiem 2009 a 2012 w całej Republice Czeskiej z programu skorzystało ponad 250.000 gospodarstw domowych, które otrzymały łączne wsparcie
w kwocie 967 mln euro.
Szacuje się, że za sprawą programu oszczędności w emisji CO2 od momentu jego uruchomienia
do końca 2012 r. wynosiły 864.000 ton rocznie, co
odpowiada całkowitemu poziomowi emisji czeskiego miasta liczącego 69.000 mieszkańców.
Utworzono lub utrzymano 16.000 miejsc pracy,
z których większość stanowiły stanowiska w małych
i średnich przedsiębiorstwach działających w sektorze budowlanym.
W ogólnym rozrachunku dotacje rządowe przyznane w ramach programu pozwoliły gospodarstwom
domowym zaoszczędzić 1,5 mld euro rocznie
na samych kosztach ogrzewania.
Według prognoz kontynuacja programu (w latach
2013–2020) spowoduje powstanie lub zachowanie
co najmniej 70 000 miejsc pracy.
DZIAŁANIE
Tworzenie stabilnych, lokalnych miejsc pracy
oraz oszczędzanie energii w gospodarstwach
domowych.
GDZIE POWSTAJĄ NOWE MIEJSCA PRACY?
Małe i średnie przedsiębiorstwa sektora budowlanego.
KTO?
Indywidualne gospodarstwa domowe, które
czerpią korzyści z dotacji oraz oszczędzania
energii.
SUKCESY:
• Około 16.000 utworzonych lub zachowanych miejsc pracy, potencjał stworzenia
70.000 stałych miejsc pracy do roku 2020;
• Łączne, roczne oszczędności gospodarstw
domowych na kosztach energii na poziomie
do 1,5 mld euro;
• Niższy poziom emisji dwutlenku węgla.

Strona internetowa: www.zelenausporam.cz/
sekce/582/aboutthe-green-savings-programme/
Tekst pochodzi z publikacji Grupy Zielonych/
Wolnego Sojuszu Europejskiego w Parlamencie
Europejskim „Zielone miejsca pracy. Sprawdzone rozwiązania dla Europy”.
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Cicha rewolucja

w polskiej edukacji
Piotr
Kozak

Idzie nowe. Kolejny rok będzie
rokiem wyzwań w edukacji. Nie
do końca jednak wiadomo, czy
polska edukacja jest gotowa,
żeby te wyzwania podjąć.
Polska szkoła zmienia się przede
wszystkim oddolnie. Zmiany dotyczą przede wszystkim szkół wiejskich. Te ostatnie po latach zaniedbań odbijają się od dna i inwestują
– przede wszystkim ze środków
centralnych i unijnych – w infrastrukturę. W konsekwencji, poziom
szkół nauczania w szkołach wiejskich od kilku lat wzrasta.

Rewolucja na wsi
Problemem jest jednak przede
wszystkim finansowanie tych
szkół. Ze względu na wysokie obciążenie budżetów gmin decydują się one często na przekazywanie
szkół fundacjom i stowarzyszeniom. Nie zawsze jest to rozwiązanie złe. Niekiedy pozwala uratować
małe szkoły przed likwidacją.
Kłopot pojawia się jednak ze strony
praw pracowniczych. W szkołach

prowadzonych przez stowarzyszenia nauczyciele zatrudnieni są
na podstawie przepisów kodeksu
pracy, a nie Karty Nauczyciela. Rodzi to z jednej strony szkodliwy podział na nauczycieli „karcianych”
i „niekarcianych”, a z drugiej powoduje, że niekarciani nauczyciele pozbawieni są ochrony prawnej
koniecznej ze względu na specyfikę
zawodową. W konsekwencji, niekarciani nauczyciele pracują więcej
za relatywnie mniejsze pensje.
Wyzwanie, przed jakim stoi szkoła
wiejska, to również demitologizacja
tzw. „klas łączonych”, w których
uczy się więcej niż jeden rocznik
uczniów. W powszechnym odbiorze kojarzą się z przepełnionymi salami i obniżeniem jakości edukacji.
Tymczasem powrót do klas łączonych – rozwiązania popularnego
m.in. w państwach skandynawskich – pomógłby uratować niektóre szkoły wiejskie. Ostatecznie nie
ma przeszkód, aby w klasie z nauczaniem wczesnoszkolnym uczyły się dzieci siedmio-, ośmio- i dziewięcioletnie. Wymaga to jednak
zmiany w odbiorze społecznym.
Wielkim wyzwaniem jest również
przebicie się ze swoimi problemami do debaty publicznej. Jeżeli myślimy o problemach szkoły, takimi
jak przepełnione klasy czy kwestie reprywatyzacyjne, to mówimy
przede wszystkim o problemach
szkół miejskich.

Z perspektywy Warszawy szkoła
posiada zupełnie inne potrzeby,
niż szkoła w mniejszej miejscowości. Warto byłoby, aby ministerstwo edukacji otworzyło się
w większym stopniu na głosy
płynące z reszty kraju.

Protesty nauczycieli
Wydaje się, że falę zwolnień
w szkołach mamy powoli za sobą.
Otwarte pozostają jednak kwestie
Karty Nauczyciela oraz podwyżek
wynagrodzeń. Tą pierwszą obecna
minister edukacji planuje wyrzucić
do kosza. O tych drugich nie chce
słyszeć.
Jest jednak prawdopodobne, że Joanna Kluzik-Rostkowska po wyborach odejdzie. Nie wiadomo, co
zrobi jej następca. Być może będzie
kontynuował politykę minister.
Z pewnością jednak będzie musiał(a) zmierzyć się z narastającym
gniewem wśród nauczycieli, który najprawdopodobniej wyleje się
na stołeczne ulice podczas jesiennych protestów.
Powodów do gniewu nauczyciele
mają wiele. Z jednej strony, kością
niezgody jest Karta oraz podwyżki. Z drugiej problem jest bardziej
ogólny i dotyczy wyzysku nauczycieli.
– Problemem jest kreatywność samorządów i firm z sektora eduka-

cji skierowana ku destabilizacji zatrudnienia nauczycieli i obniżania
im płac. Ograniczenie myślenia
do księgowości powoduje, że edukacja jest dla władz tylko kosztem
wynagrodzeń nauczycieli – twierdzi Piotr Kowzan, adiunkt na Uniwersytecie Gdańskim i współorganizator konferencji Pomyśleć
Szkołę Inaczej.
Kowzan problem widzi przede
w nagminnych przypadkach nieuzasadnionego oddawania publicznych szkół organizacjom prywatnym i religijnym. Prowadzi
to według niego do pogorszenia
warunków pracy w szkołach.
– Jeżeli nauczyciele w wakacje są
zwalniani albo w zespole brakuje
osób po pięćdziesiątce, to powinien
być to sygnał alarmowy. W awangardzie niechlubnych przemian
kroczą szkoły językowe, które dawniej potrafiły z zajęć lekcyjnych
zrobić „dzieło”, potem zachęcały
nauczycieli do samozatrudnienia,
a w nadchodzącym sezonie modne staną się start-upy, czyli nauczycielskie pseudo-firmy prowadzone w ramach zaprzyjaźnionych ze
szkołami fundacji – mówi Kowzan.
W konsekwencji, na jesieni będziemy najprawdopodobniej świadkami protestów nauczycieli, które zapowiada ZNP. Nie wiadomo,
co z nich wyniknie w przyszłości.
Możemy jednak być pewni, że żaden minister oświaty nie podejmie
w przeddzień wyborów decyzji godzących w środowisko nauczycielskie. Całkowitą zagadką pozostaje
jednak to, jakie decyzje będą podejmowane po wyborach.

Znowu o sześciolatkach
Ostatnim wyzwaniem, przed jakim
stoi polska szkoła, to kwestia sześciolatków.
– Temat sześciolatków to temat, któ-

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Ostojowie
Przykład szkoły aktywnie działającej w społeczności lokalnej i na rzecz rozwoju jej mieszkańców, małych i starszych. Koncepcja pracy
szkoły została pięknie opisana na stronie internetowej w trzech aspektach: człowiek, metodyka i przestrzeń. Zmiany w jakości edukacji
wynikające ze zmiany sposobów nauczania zaczynają się bardzo często od przestawienia ławek w szkole. W klasach w tej szkole znajdziemy najróżniejsze konfiguracje, w zależności
od tego, jaki pomysł na lekcje miał nauczyciel
i jego uczniowie. W przeciwieństwie do wielu
innych szkół ławki nie są z powrotem ustawiane w rzędy podczas sprzątania klasy. Szkoła wdrożyła w praktyce teorię prof. Howarda
Gardnera wspierania rozwoju różnorodnych
talentów uczniów. Rezultatem tego jest funkcjonowanie w szkole nie jednej, ale wielu świetlic szkolnych, z których każda zajmuje się innymi aspektami rozwoju ucznia.
Źródło: Przestrzeń edukacyjna XXI w. / EduSpaces of 21 Ce, zdjęcia tamże.(CC BY 2.0)

ry trzeba zamknąć. Z jednej strony
trzeba pozostać przy idei sześciolatków w szkole, ponieważ szkoła
to nie jest więzienie, a jak wynika
z badań na wcześniejszej edukacji
korzystają wszyscy. Z drugiej strony należy tak zorganizować pracę
w szkołach, żeby te ostatnie były
gotowe na przyjęcie sześciolatków
– mówi Katarzyna Górkiewicz, ekspertka od spraw edukacji w Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Problem sześciolatków jest jednak
trudny do rozwiązania. Wróci wraz
z jesiennym referendum. Nie wiadomo, jaką decyzję podejmą Polacy
i w jakim stopniu będzie ona wiążąca dla władz. Narasta zjawisko
obchodzenia prawa i uzyskiwania
indywidualnych orzeczeń zwalniających rodziców z obowiązku
posyłania sześciolatków do szkół.
W tym ostatnim przypadku trudno
będzie tę praktykę ukrócić jakimkolwiek aktem prawnym.
Temat sześciolatków ma jednak
drugie dno i wiąże się z głęboką
nieufnością rodziców odnośnie
do stanu polskiej edukacji. Ta ocena często jest niesprawiedliwa. Polskie szkoły podstawowe – choć nie
wszędzie i nie zawsze – przeszły
głęboką rewolucję i daleko wyprzedzają w tym względzie szkoły ponadgimnazjalne, które zostały zamknięte w skostniałym systemie
sprawdzianów i testów.
Tych zmian nie doświadczają jednak rodzice, którzy najczęściej wyłączeni są z procesu podejmowania
decyzji w szkole. Być może najlepszym rozwiązaniem problemu sześciolatków jest posłanie do szkół
rodziców. Niech współdecydują
o tym, co dzieje się w szkołach. Wyzwaniem jest nauka komunikacji –
zarówno po stronie rodziców, jak
i samej szkoły.
Piotr Kozak – dr filozofii, nauczyciel, tłumacz i publicysta
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Praca w jesieni życia
Rafał
Bakalarczyk

Stworzenie warunków dla kontynuacji aktywności zawodowej
starszych pracowników to jedno z większych wyzwań, przed
jakim stoimy jako starzejące się
społeczeństwo.
Choć na przestrzeni ostatnich lat poziom aktywności zawodowej osób
w wieku 50-65 nieznacznie się podniósł, to nadal pod tym względem
ciągniemy się w unijnym ogonie.
Przekłada się to niskie wpływy
do systemu emerytalnego przy jednoczesnej konieczności podziału
zgromadzonej puli przez dużą liczbę emerytów. Rzutuje to na niską
wysokość świadczeń. Mimo, że proporcjonalnie wydajemy jako państwo na emerytury całkiem sporo,
przeciętny emeryt nie odczuwa tego
w portfelu. W kolejnych pokoleniach przewidywana stopa zastąpienia ma być jeszcze niższa.

móc wdrożyć się młodym również
nie jest zdyskontowany.
Nakłada się to na zresztą szersze
społeczne i kulturowe trendy, zgodnie z którymi osoby starsze są spychane na margines życia społecznego. Nie pozostaje to bez wpływu
na postawy osób uczestniczących
w stosunkach pracy.

Wiedza dla seniorki
i seniora
Ważna jest też możliwość zmiany
i podnoszenia kwalifikacji przez całe
życie. Starzejący się pracownicy powinni mieć możliwość przekwalifikowania na każdym etapie drogi
zawodowej. W niektórych krajach
istniejącą odpowiednie zachęty kierowane zarówno do pracowników
i bezrobotnych, jak i do pracodawców. Jak pisze Jacek Męcina:
„W niektórych państwach z kolei pracodawcy, którzy nie ponieśli
na szkolenia określonego poziomu
wydatków, muszą płacić dodat¬kowe podatki. Powszechnym rozwiązaniem są też w wielu krajach UE
krajowe fundusze szkoleniowe, które wspierają systemy szkoleń zakładowych, zwłaszcza dla grupy starszych pracowników.”

zwłaszcza z wykształceniem. Pracownicy niewykwalifikowani żyją
na tyle krótko, że perspektywa pracy do 67 roku życia w praktyce oznacza często pracę do śmierci. Stąd tak
duży opór przed przesunięciem
wieku emerytalnego w górę.
Jeśli chcemy, żeby pracownicy mogli
wydajnie pracować do tak późnego
wieku, musimy zadbać także o wysoki poziom zdrowia, niski zaś – nierówności. To jednak wymaga polityki zdrowotnej adresowanej do ludzi
w różnych fazach życia, a także
kształtującej warunki życia, rzutujące na styl życia i stan zdrowia.

Srebrna gospodarka
Nie uda się zaktywizować dużej
liczby osób starszych (i nie tylko),
jeśli nie będzie powstało odpowiednio dużo miejsc pracy. To szerszy
problem, na który jednak może patrzeć także z perspektywy starzenia się społeczeństw. Powoduje on
pewne ograniczenia, niesie też wyzwania i szanse – przynajmniej dla
pewnych segmentów gospodarki
i społeczeństwa.
Potrzebny jest rozwój tzw. srebrnej
gospodarki, w której osoba starsza

Problemem nie jest taki czy inny
ustawowy wiek emerytalny, ale niski realny wiek opuszczania rynku
pracy przez obywateli. Co z tego, że
mamy pracować do 67 roku życia,
skoro wiele osób dużo wcześniej tę
pracę traci, jeszcze przez wejściem
w dość długi, bo czteroletni okres
ochronny i ma niewielkie szanse
znaleźć kolejną?

Dylematy aktywizacji

„Raport WUP we wnioskach wskazuje na wzór krajów skandynawskich, zwłaszcza Finlandii, która
na początku lat 90., podobnie jak
Polska, zmagała się z problemem
bezrobocia, ale przyjęła strategię
kompleksowych reform: od profilak¬tyki zdrowotnej, czego efektem
jest wydłużenie przeciętnego okresu zdolności do pracy, przez bony
edukacyjne, ułatwiające dorosłym
dostosowanie się do wymagań rynku pracy, potrzebnych pracodawcy,
po szeroko zakrojone akcje informacyjne, zmieniające podej¬ście pracodawców do zarządzania wiekiem
i współpracy międzypokoleniowej.”
W sytuacji gdy gospodarka ma charakter adaptacyjny, zatrudnienie jest
mało stabilne, a pracownik jest lekką
ręką zastępowany innym, przedsiębiorstwa czują się mało zmotywowane by inwestować w dostosowanie
organizacji pracy w ramach zarządzania wiekiem oraz kwalifikacji
pracownika do zmieniających się
potrzeb na rynku.
Słabo rozwijają się branże, gdzie liczy się wieloletnie doświadczenie
pracujących w danej profesji pracowników. Duch rywalizacji, który wdziera się do zakładów pracy
w miejsce kooperacji sprawia, że potencjał starszych, którzy mogliby po-

Inne podejście
do emerytur
Saamah Abdallah
Brytyjski kanclerz skarbu George Osborne zapowiada wydłużenie wieku emerytalnego do 70. roku życia w 2060 roku.
Uzasadnieniem ma być prognozowany
wzrost przeciętnej długości życia. Równolegle ze wzrostem oczekiwanej długości
życia obserwujemy inne zjawisko – wzrost nierówności pod
względem oczekiwanej długości życia.
W 1992 r. różnica w oczekiwanej długości życia mężczyzn
między East Dorset (gdzie była ona najwyższa) a Glasgow
(najniższa) wynosiła 9,7 roku. Do r. 2010 różnica ta wzrosła
do 13,5 roku. Mieszkaniec Glasgow może spodziewać się,
że będzie żył przeciętnie 71,6 lat, podczas gdy mieszkaniec
Kensington i Chelsea będzie cieszył się życiem przez 85,1
lat. Jeśli tempo wzrostu nierówności się utrzyma, to do 2060 r.
ludzie w najzdrowszych częściach kraju mogą kończyć życie
o 26 lat później niż ci żyjący w najmniej zdrowych miejscach.
Urodzeni w 1990 r., mieszkający w miastach takich jak Glasgow i zamierzający przejść na emeryturę w 2060 r. w wieku
70 lat będą być może musieli się zmierzyć z przewidywaną
długością życia niższą niż 76 lat. W niektórych częściach kraju
średnia długość życia na emeryturze może być zatem krótsza
niż sześć lat. Jeśli spojrzeć na nierówności zdrowotne pomiędzy różnymi częściami kraju na poziomie lokalnym, różnice
będą jeszcze wyraźniejsze. Jak zauważył „The Independent”,
wielu z najbiedniejszych Brytyjczyków umrze, zanim zdąży
przejść na emeryturę.
W niedawnym raporcie którego jestem współautorem analizujemy dane przedstawione przez Europejskie Badanie Jakości
Życia (European Quality of Life Survey). Zauważyliśmy, że dla
większości ludzi przejście na emeryturę pozytywnie wpływa
na jakość życia. Po wyeliminowaniu wpływu innych czynników, emeryci są przeciętnie bardziej zadowoleni z życia niż
ich nadal pracujący rówieśnicy. Zjawisko to utrzymuje się również w sytuacji, gdy emeryci mają niższe dochody. Potwierdza to słynne Badanie Whitehall II, obejmujące pracowników
administracji publicznej. Potwierdziło ono, że dla niektórych
grup przejście na emeryturę wiązało się z poprawą zdrowia
psychicznego.

Wraz z podniesieniem wieku emerytalnego dostrzegalny jest zresztą trend wzrostu bezrobocia wśród
osób 60+, co pokazuje, że pracodawcy nie kwapią się do zatrudniania
starszych pracowników.

Kwestia aktywizacji osób starszych
ma wymiar strukturalny. Odpowiedź musi być systemowa, a inspiracji możemy szukać w innych
krajach. Jak czytamy w jednym
z opracowań:
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Innym rozwiązaniem mogą być ulgi
podatkowe, dzięki którym pracodawcy mogą odliczyć koszty szkoleń pracowników od zysku przed
opodat¬kowaniem lub od podatku
od wynagrodzeń.
Potrzebne są tu bodźce ze strony
władz na różnych poziomach, z użyciem środków unijnych, ale także
przy większej niż dotąd partycypacji
sektora przedsiębiorstw (które przecież też na tym mogą skorzystać).

Jak zdrowie pozwoli…
Kolejną barierą jest zdrowie. Jak wynika z badań to właśnie zła sytuacja
zdrowotna jest jednym z głównych
powodów przedwczesnej dezaktywizacji zawodowej w starszym wieku. Przewidywana długość życia
w zdrowiu jest w Polsce o kilka lat
niższa niż w krajach rozwiniętych,
gdzie wiek przechodzenia na emeryturę (nie tyle ten ustawowy, co
rzeczywisty) bywa wyższy.
Powoływanie się na kraje zachodnie
jako te, w których wiek przechodzenia na emeryturę jest wysoki ma tę
słabość, że stan zdrowia tamtejszych
obywateli, a co za tym idzie możliwość wykonywania wydajnej pracy
jest statystycznie lepszy niż u nas.
W Polsce mamy do czynienia
z ogromnymi nierównościami
w zdrowiu (i długości życia). Jego
stan jest silnie skorelowany ze statusem społeczno-ekonomicznym –

jest respektowana jako odbiorca
oraz producent dóbr i usług. Szczególną rolę mają tu do odegrania
tzw. białe miejsca pracy, związane
z opieką. Rozwój tego sektora może
zwiększyć poziom zatrudnienia
w poszczególnych zawodach, zaspokajając zarazem potrzeby starzejącej się populacji.
Ma on również szansę choć trochę
odciążyć tych obywateli (a najczęściej obywatelki) które są dziś obłożone długoterminową opieką nad
bliskimi i pozostają bez możliwości
kontynuowania pracy. Tak się składa, że duża część tej grupy to właśnie osoby 50 i 60+.
Jeśli chcemy by osoby starsze mogłyby być aktywne zawodowo nie
wystarczą zmiany w wieku emerytalnym. Potrzeba większej aktywności władzy publicznej i sektora prywatnego w tworzeniu miejsc pracy,
adaptacji warunków zatrudnienia
do osób w każdym wieku, podniesienia zdrowia obywateli oraz
umożliwienia i upowszechnienia
edukacji ustawicznej.
To wszystko kosztuje. Spójrzmy
na to jednak jako na inwestycję, dzięki której możliwe będzie dłuższe pozostawanie osób starszych na rynku
pracy, większa stabilność systemu
zabezpieczenia społecznego i wyższe świadczenia na stare lata.
Rafał Bakalarczyk – doktorant w Instytucie Polityki Społecznej UW.

Oczywiście emerytura to okres wielu różnych doświadczeń
dla różnych ludzi. Dla niektórych nagła utrata celu i sieci kontaktów może bardzo negatywnie wpłynąć na zdrowie i samopoczucie.
W naszej ostatniej książce Time on our Side (Czas po naszej stronie) przekonujemy, że ludzie w dojrzałym wieku byliby w stanie pracować dłużej, gdyby proces przechodzenia
na emeryturę był bardziej stopniowy. Wystarczyłoby, począwszy od 55. roku życia, zmniejszać co rok tygodniowy czas pracy o jedną godzinę. W ten sposób emerytura nie byłaby ani
oddalającą się perspektywą, ani nagłym zerwaniem, ale raczej łagodną transformacją, pozwalającą pracownikom stopniowo przygotowywać się na życie po zakończeniu pracy zawodowej.
Możliwość ustalenia wieku emerytalnego dostosowanego
do wszystkich pracowników wydaje się bardzo mało prawdopodobna. Niesprawiedliwe jest zwłaszcza to, że ludzie żyjący
na emeryturze zaledwie sześć lat otrzymają o jedną trzecią
mniej niż ci, którzy prawdopodobnie będą żyć nawet 90 lat.
Na poziomie bardziej fundamentalnym można zastanawiać
się, jaki pożytek mają ludzie z osiągnięć w dziedzinie zdrowia,
jeśli z punktu widzenia jednostek oznacza to tyle, że można
ich teraz po prostu zaganiać do cięższej pracy. Jako Fundacja Nowej Ekonomii przekonujemy, że skrócenie tygodniowego czasu pracy byłoby korzystnym rozwiązaniem. Praca jest
bardzo ważną częścią życia, ale istnieje niebezpieczeństwo,
że społeczeństwo brytyjskie za bardzo ceni pracowanie coraz
dłużej i coraz ciężej.
Saamah Abdallah – analityk think tanku New Economic Foundation, Londyn
Artykuł „A better approach to retirement” ukazał się na stronie New
Economics Foundation. Przeł. Tomasz Goliński.
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Opieka i bunt

w neoliberalnej Polsce

Foto: Fot.: B.B.Nowak

Maciej
Kassner
Książka Bunt białych
czepków Julii Kubisy
przedstawia
historię
powstania i działalności Ogólnopolskiego
Związku Zawodowego
Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP).
To frapująca opowieść o polskich przemianach ostatnich dwudziestu lat napisana z perspektywy lewicowej feministki. Kubisa dowodzi, że protesty
pielęgniarek i położnych były nade
wszystko walką o dowartościowanie
pracy opiekuńczej, tradycyjnie wykonywanej przez kobiety i cieszącej się niskim prestiżem społecznym.

Opieka jest pracą
Czym jest praca opiekuńcza? Rozróżnienie
na pracę zawodową i zajmowanie się domem sięga początków rewolucji przemysłowej. Doszło wtedy do utożsamienia pracy zarobkowej z zajęciami wykonywanymi
w fabryce lub w biurze.
Praca zawodowa była zazwyczaj związana z produkcją dóbr materialnych, podczas
gdy opieka polegała na zajmowaniu się innymi ludźmi, którzy sami nie byli w stanie
się o siebie zatroszczyć (starcami, dziećmi,
osobami chorymi i niepełnosprawnymi).
Jak pisze Kubisa, relacje opiekuńcze są
obecne niemal na wszystkich etapach naszego życia. Są tak powszechne, że często
ich nie zauważamy. Opieka jest zazwyczaj
traktowana jako mniej wartościowa niż
praca zawodowa. Tymczasem bez pracy
opiekuńczej trudno byłoby wyobrazić sobie przetrwanie społeczeństwa.
Niski prestiż pracy opiekuńczej wiąże się
z tym, że w tradycyjnych społeczeństwach
opieka była domeną kobiet. Do tej pory,
mimo postępów ruchu na rzecz równouprawnienia płci, większość prac domowych, w tym również pracy opiekuńczej,
jest wykonywana przez kobiety.
Tradycyjne wyobrażenia związane z pracą
opiekuńczą miały wpływ na postrzeganie

zawodu pielęgniarek i położnych. Początkowo świadczeniem opieki pielęgniarskiej zajmowały się głównie siostry zakonne. Rozpowszechniona, choć na ogół nielubiana przez
pielęgniarki forma zwracania się do przedstawicielek tego zawodu per „siostro”, jest
pamiątką po zakonnych tradycjach tego zawodu. Podobnie jak pielęgniarski beret, który przypomina zakonne nakrycie głowy.
Wraz z tradycją zakonną pielęgniarki odziedziczyły cały zestaw stereotypów związanych
z wykonywanym przez siebie zawodem. Praca pielęgniarki wiązać się miała z posłuszeństwem, wyrzeczeniami oraz szczególnym poświęceniem. Wszystko to sprawiało, że zawód
ten był traktowany jako szczególny rodzaj
powołania, nie zaś jako praca wykonywana
w trudnych nieraz warunkach i wymagająca
profesjonalnych kwalifikacji.

Neoliberalne reformy
Polska służba zdrowia boryka się z problemem zbyt małej liczby pielęgniarek. Liczba aktywnych zawodowo pielęgniarek
zmniejsza się od połowy lat dziewięćdziesiątych. Obecnie na 30 pacjentów przypada zaledwie jedna pielęgniarka. W takich
warunkach sprawowanie rzetelnej opieki
pielęgniarskiej jest niemal niemożliwe. Dla
porównania warto wskazać, że uchodzące
za wzorcowe prawo stanu Kalifornia przewiduje, że na jedną pielęgniarkę powinno
przypadać najwyżej pięciu pacjentów.
W polskich systemie służby zdrowia brak
norm regulujących liczbę pielęgniarek
w stosunku do liczby pacjentów, co autorka Buntu białych czepków uważa za element prowadzonej z premedytacją polityki władz dążących do oszczędności nawet
kosztem jakości opieki medycznej.
Reforma z 1999 roku wprowadziła ubezpieczeniowy system finansowania służby zdrowia. Szpitale i inne zakłady opieki
zdrowotnej zawierały kontrakty z kasami chorych, a potem z Narodowym Funduszem Zdrowia. System kontraktów
zmuszał kadrę zarządzającą do szukania
oszczędności – często kosztem interesów
środowiska pielęgniarek i położnych.
Znacznie zwiększyła się intensywność pracy pielęgniarek, czemu nie towarzyszył
jednak wzrost wynagrodzeń. Niskie płace

zmuszały pielęgniarki do podejmowania
dodatkowego zatrudnienia. Umowy o prace coraz częściej zastępowano kontraktami.
Z niedoborem pielęgniarek na rynku próbowano radzić sobie poprzez opóźnienie
przechodzenia aktywnych zawodowo pielęgniarek na emeryturę, nie zaś za pomocą
stwarzania lepszych warunków dla osób,
które mogłyby rozpocząć pracę w zawodzie. Zarządzający szpitalami szukali też
oszczędności poprzez skracanie okresu
pobytu pacjentów w szpitalu, przenosząc
koszty opieki na rodziny chorych.

Związkowe protesty
Pielęgniarki były obok pacjentów tą grupą, która najbardziej straciła na neoliberalnych reformach. Nic dziwnego, że szybko
zaczęły się buntować. Związek zawodowy
pielęgniarek i położnych powstał w 1991
roku we Włocławku. W krótkim czasie stał
się organizacją ogólnopolską.

La lutta continua
Walka pielęgniarek i położnych trwa nadal. Działaczki związku nieusatysfakcjonowane propozycjami niewielkich podwyżek
zaproponowanych przez rząd zapowiadają strajk na wrzesień tego roku.
Lektura Buntu białych czepków uświadamia nam, że stawką w tej walce nie jest jedynie dobrobyt pielęgniarek i położnych.
Autorka podkreśla, że los pielęgniarek –
jak chyba żadnej innej grupy zawodowej
– jest uwikłany w to, w jaki sposób w naszym społeczeństwie postrzega się kobiety i wykonywaną przez nie pracę. Awans
pielęgniarek może przyczynić się nie tylko
do dowartościowania pracy opiekuńczej,
ale też do poprawy pozycji kobiet w społeczeństwie.

Kubisa podkreśla, że OZZPiP jest jednym
z najbardziej bojowych polskich związków
zawodowych. Członkinie związku chętnie
odwołują się do takich form protestu jak
głodówki, okupacje budynków, blokady
uliczne, a nawet strajki polegające na odejściu od łóżek pacjentów. Trzeba podkreślić,
że w tym ostatnim przypadku zawsze zostaje wytypowana grupa pielęgniarek gotowych do pomocy w nagłych sytuacjach.
Najbardziej spektakularną akcją związku
było zorganizowanie obozowiska przez
Kancelarią Premiera, które przeszło do historii jako Białe Miasteczko.
Pielęgniarki walczą nie tylko o poprawą warunków pracy i płacy, ale też o nadanie odpowiedniego znaczenia pracy opiekuńczej.
Chociaż obecnie pielęgniarki w Polsce muszą
posiadać wyższe wykształcenie (tytuł licencjata lub magistra), to ich praca wciąż spotyka się z lekceważeniem i nie jest wystarczająco
nagradzana. Zdecentralizowany system zarządzania służbą zdrowia znacząco utrudnia
skuteczne prowadzenie protestów.
Mimo to OZZPiP ma na swoim koncie wiele udanych akcji. Związkowi nie raz udawało się wywalczyć podwyżki, których
beneficjentami stawały się potem również
inne grupy zawodowo związane z służbą
zdrowia, zwłaszcza lekarze.

Julia Kubisa – Bunt białych czepków.
Analiza działalności związkowej pielęgniarek i położnych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015.
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Jak pracowały łódzkie
włókniarki
Izabela
Desperak

Łódź została zbudowana na przemyśle włókienniczym – ten zaś na pracy kobiet.
Tuż po wojnie wskaźnik zatrudnienia kobiet
w Łodzi dwukrotnie przewyższał krajową
średnią. Kobiety stanowiły tu ponad połowę
zatrudnionych w przemyśle włókienniczym
i ponad połowę siły roboczej. Transformacja
przyniosła zagładę wielkim fabrykom włókienniczym, a o włókniarkach zapomniano. Nieliczne dzielą się wspomnieniami, nielicznych
to interesuje.

Wspomnienia
Film dokumentalny Marcina Latałły „Moja ulica”
to historia rodziny z ulicy Ogrodowej, która z okna
swej famuły obserwuje przebudowę resztek fabryki
w centrum handlowo-rozrywkowe Manufaktura.
Jedna z bohaterek, była pracownica zakładów I. K.
Poznańskiego, przemianowanych później na ZPB
im. J. Marchlewskiego, wspomina swoją pracę i trudy z nią związane. Jednocześnie mówi, że oddałaby wiele, żeby tam wrócić, stanąć przy maszynie
i przepracować cały dzień.
Pod koniec lat siedemdziesiątych w ramach zajęć,
które miały nam pomóc w wyborze szkoły średniej i drogi zawodowej, trafiłam wraz z całą klasą
do tej fabryki. Choć było wesoło, bo jeździliśmy
wózkami po hali, wszyscy jak jeden mąż postanowiliśmy wziąć się do nauki, by nigdy nie skończyć w przyzakładowej szkole i nie wylądować
na tkalni. Zniechęcał hałas, kurz, upał i duchota.
Zmęczone, spocone, wyglądające jak nasze babcie
kobiety uwijały się bez chwili wytchnienia.
Ten sam obraz znaleźć można w nielicznych filmach dokumentalnych, jak choćby w „Naszych
znajomych z Łodzi” Krystyny Gryczełowskiej.
Zaczyna się on od rozmowy z młodą dziewczyną, chyba jeszcze uczennicą, tańczącą w przyzakładowym zespole, po czym przechodzi do portretów jej starszych koleżanek w pracy, w domu
z dziećmi, w kolejce do zakładowego lekarza. Scenom w fabryce towarzyszy hałas setek maszyn.
Dziś, by wyobrazić sobie ten hałas, wystarczy
udać się do Muzeum Fabryki na terenie dzisiejszej Manufaktury, poczekać na uruchomienie jedynego tam krosna, i wyobrazić sobie, że jednocześnie pracuje ich setka.

Realia
W jednym z ważniejszych powojennych strajków w 1947 roku w Poznańskim protestowano
przeciwko wprowadzeniu pracy wielomaszynowej – jedna osoba obsługiwać miała kilka maszyn
na raz, a nie jak dotąd jedną lub dwie. Podczas
strajku popchnięto lub poturbowano jedną z kobiet, co doprowadziło do niezwykłego protestu:
kilkanaście kobiet odegrało omdlenie. Wezwano karetkę, a w miasto poszły plotki o ofiarach
śmiertelnych.
Praca wielomaszynowa stała się jednak normą.
Kobiety obsługujące maszyny nie mogły przerwać
pracy nawet z tytułu przerwy na posiłek – jadły
kanapki, popijały zimną kawą zbożową z butelki
i jednocześnie obsługiwały krosna.
Choć wprowadzając pracę wielomaszynową i namawiając do współzawodnictwa pracy obiecywano proporcjonalny do zwiększenia produkcji
wzrost zarobków, nic z tego nie wyszło. We włókiennictwie zarabiano tak mało, że gdy codwutygodniową wypłatę próbowano przenieść na inny
dzień wybuchały protesty. W dokumencie Michała Matysa „Kto pokazał tyłek Jaroszewiczowi”
poświęconemu strajkowi z 1971 roku Wojciech

Słodkowski wspominał, że włókniarki ironicznie
nazywały wkład do swych kanapek „żeberkami”.
Odgrywała je pokrojona cebula.
Po wojnie wprowadzono na stałe pracę na trzy
zmiany. O ile w przemyśle ciężkim prace szczególnie uciążliwe dzielono na cztery sześciogodzinne zmiany, a górnicy i hutnicy dobrze zarabiali, to w łódzkich fabrykach włókienniczych
praca podzielona była na trzy ośmiogodzinne
zmiany. Po fabrycznej zmianie czekał na kobiety
drugi, domowy etat. Kobiety były odpowiedzialne zarówno za aprowizację, jak i za opiekę nad
dziećmi.

Gender
Cechą charakterystyczną kobiecych strajków, także w czasach „Solidarności”, było to, że po zakończonej zmianie wracały do domu. Inaczej niż
mężczyźni na Wybrzeżu, którzy stosowali formę strajku okupacyjnego, a jedzenie dostarczały im rodziny. Włókniarki mimo strajku musiały
zatroszczyć się o wyżywienie własne i swojej rodziny. Niemożność jej wykarmienia była jednym
z powodów ich frustracji i protestów.
Gdy skończyły pierwszą zmianę często nie mogły
już dostać nic w sklepach. W latach osiemdziesiątych zdobycie jedzenia na całodzienne potrzeby rodziny wymagało wejścia do kilku lub kilkunastu
sklepów. Te, które szły na zmianę popołudniową
lub nocną mogły za dnia iść do kolejki – kosztem
czasu na odpoczynek. W jednym z dokumentów
bohaterka opowiada, jak wstała dziesięć po trzeciej
w nocy, by stanąć w kolejce do rzeźnika. Stała tam
do dwunastej, nic nie dostała i w końcu musiała iść
do pracy na drugą zmianę.
Ogromnym wyzwaniem było zapewnienie opieki
dzieciom. Przyzakładowe żłobki i przedszkola oferowały ją tylko w czasie pierwszej zmiany. Kobiety często nie mogły też polegać na pomocy mężczyzn, bo
ówczesny model rodziny nie przewidywał udziału
ojca w tym procesie – nie mogli oni nawet brać zwolnień na dzieci. Choć praca obojga rodziców była standardem, dominował tradycyjny podział obowiązków pozostawiający kobiecie sprawy domu i dzieci.
Ratunkiem dla pracujących na zmiany były żłobki i przedszkola tygodniowe: zaprowadzało się
tam dziecko w poniedziałek, odbierało w sobotę (pracowano się wtedy sześć dni w tygodniu)
i spędzało razem niedzielę. Nikomu nie przyszło
do głowy, by dostosować instytucje opiekuńcze
do rytmu pracy matek lub zwalniać matki z pracy
zmianowej – tym bardziej, że większość pracujących miała dzieci.
W pewnym momencie lekarze zauważyli, że
w Łodzi rodzi się więcej wcześniaków, dzieci
mają mniejszą wagę urodzeniową, częstsze są poronienia. Kobiety, ze względu na trudne warunki
materialne, nierzadko decydowały się na aborcję.
Zaczęto badać związki wpływ pracy zmianowej
na zdrowie reprodukcyjne kobiet.

Niepamięć
Warunki mieszkaniowe w Łodzi były tak tragiczne, że gdy po strajku w 1971 roku wstrząśnięta
spotkaniem z włókniarkami delegacja rządowa
opowiedziała, co w Łodzi zastała, zainicjowano
program modernizacji przemysłu i mieszkalnictwa właśnie.
Gierkowskie inwestycje w park maszynowy
na niewiele się zdały, ale program budowy osiedli mieszkaniowych sprawił, że ludzie wreszcie
mogli przenieść się z rozpadających się kamienic
do blokowisk. Jedną z flagowych inwestycji była
przebudowa ulicy Letniej i przemianowanie jej
na Aleję Włókniarzy. Do dziś nosi ona tę nazwę.
Jedynym pomnikiem, przypominającym o włókniarkach i ich pracy są dziś pofabryczne budynki,
coraz częściej zamieniane na lofty i biura.
Izabela Desperak – socjolożka, feministka, nauczycielka akademicka (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego).

Zdjęcia: Miastograf – Cyfrowe Archiwum Łodzian, www.miastograf.pl
Powyżej Brama wejściowa do dawnej fabryki I. Poznańskiego, transparent strajku
okupacyjnego w Zakładach Przemysłu Bawełnianego im. Juliana Marchlewskiego
„Poltex”. Poniżej: Zakłady Przemysłu Bawełnianego „Poltex”– Zdjęcie z kolekcji
Edwina Dekkera.

18

N O W A

P R A C A

Biznes z ludźmi i dla ludzi
Tomasz
Goliński

Czy możemy wyobrazić sobie
firmę, w której różnice płac są
niskie, uwzględnianie zdania
pracowników nie jest frazesem,
a szef nie zarządza zespołem
w stylu pruskiego generała?
Albo jeszcze lepiej – że ten szef
w ogóle nie istnieje?
Ta wizja brzmi w najlepszym razie
nieprawdopodobnie. Jej realizacja
jest jednak możliwa – dowodzą tego
przykłady pracowników zarządzających swoimi firmami na całym
świecie, w tym również w Polsce.

Samo-rządy!
Kluczowym pojęciem jest tutaj self-management (samozarządzanie).
Jak wyjaśnia na swojej stronie Morning Self-Management Institute
(organizacja zrzeszająca przedsiębiorstwa kierowane przez pracowników), brak sztywnej hierarchii
nie oznacza braku struktury. Połączenia między jednostkami zawiązują się tutaj z powodu potrzeby
współpracy, a nie na zasadzie „łańcucha poleceń”.
Przykładem firmy, w której samozarządzanie stanowi podstawę
funkcjonowania jest Morning Star
Company, kalifornijski producent

pomidorów i past pomidorowych.
Powstała w roku 1970 jako firma
transportowa. Do dzisiaj samodzielnie przewozi swoje produkty, zapewniając tym samym ich świeżość
i niską cenę dostawy.
Wbrew bardzo silnemu przekonaniu o nieefektywności produkcji
podmiotów prowadzonych w sposób demokratyczny i niehierarchiczny, przedsiębiorstwo notuje bardzo
dobre wyniki. Obecnie zaspokaja
40% ogólnoamerykańskiego zapotrzebowania na pasty pomidorowe
i pomidory w kawałkach, osiągając
350 milionów dolarów przychodu.

„Witajcie
w Płaskolandii”

wiednich osób dlatego też chcemy,
aby doświadczały one równowagi
między pracą a życiem prywatnym
(...)”. W Valve, jak w wielu innych
firmach, pracuje się w grupach, których składy podlegają ciągłej rotacji.
Biurka są bardzo mobilne i łatwe
w transporcie.

Cudze chwalicie…
Płaskie zarządzanie w polskim kontekście w nieunikniony sposób prowadzi nas do tematu spółdzielczości. Co mówi nam to hasło?
Znamy spółdzielnie socjalne będące przedsiębiorstwami, których
zysk stanowi środek realizacji ce-

Jest jednak wiele przykładów
na to, że takie podmioty dają swoim członkom bezpieczeństwo i satysfakcję z pracy. Przykładów, które
powinny zachęcać kolejne przedsiębiorstwa do pójścia w ich ślady.

Czytając fragment o godzinach pracy z perspektywy polskiego rynku
poczuć można niemałą zazdrość
wobec podejścia zespołu Valve.
„Rzeczą nad którą bardzo ciężko
pracujemy jest zatrudnianie odpo-

Na te pytania usiłowano udzielić
odpowiedzi na konferencji „Reindustrializacja społeczno-ekologiczna – lokalna i high-tech?”,
która odbyła się na początku
września w Wiedniu. Była elementem największego jak do tej
pory wspólnego projektu Zielonej
Fundacji Europejskiej oraz ekopolitycznych fundacji z poszczególnych państw UE – w tym wypadku zorganizowanego z austriacką
Grüne Bildungswerkstatt.

Praktyka
Podczas pierwszej części konferencji przedstawiono dwa bardzo od siebie różne przykłady
nowego zielonego biznesu. Cloed

Roland Stelzer zdecydowanie stawia na nowoczesne technologie.
Jego HappyLab tworzy klaster
dla osób chcących współpracować nad innowacyjnym oprogramowaniem bądź rozpocząć
produkcję przemysłową. Do dyspozycji początkujących przedsiębiorców oddaje m.in. drukarkę
trójwymiarową. Stelzer stara się
ich przekonać do tego, że jej wykorzystanie jest banalnie proste
– szkolenie z jej obsługi ma trwać
raptem godzinę.
HappyLab ma już na swym koncie niemałe sukcesy. Wytworzone
w nim drony zwiadowcze zostały
zakupione przez wiedeńską straż
pożarną, wkrótce też powstanie oddział projektu w Salzburgu. Działania te, wykorzystujące
dzielenie się wiedzą oraz sprzętem, mają być dowodem na zacie-

W przeciwieństwie do wielu innych polskich marek, przedsiębiorstwo to nie zostało wchłonięte przez żaden międzynarodowy
koncern. Dzięki temu zarobki pracowników fizycznych przekraczają średnią. Prezeska zarządu
otrzymuje wynagrodzenie zaledwie trzy razy wyższe. Spółdzielnia
dba o dobrostan swoich członków
(większość pracowników jest jednocześnie spółdzielcami) m.in. dopłacając do zagranicznych wakacji
czy przeznaczając część zysków
na fundusz socjalny.

Stwierdzenie że nowa, bardziej zielona gospodarka wymaga nowych
rozwiązań pachnie truizmem. Jak
wiemy, bardzo trudno jest porzucić stare przekonania, na przykład
te o wrodzonym ludzkim lenistwie
i potrzebie sztywnej hierarchii w życiu zawodowym i społecznym. Polski rynek pracy zdaje się nie być gotowym na powszechne spłaszczenie
struktur zarządzania w firmach.

Twórcy takich hitów jak serie Half-Life, Counter-Strike czy Day of Defeat biorą na siebie odpowiedzialność za funkcjonowanie firmy i jej
wyniki – sukcesy i porażki oraz zatrudnianie nowych osób.

Priscilla Baumgartner zaprezentowała MILCH – upcyklingową
firmę modową. Wykorzystując
już wytworzone materiały, wykonuje ona rzemieślniczą pracę, by stworzyć z nich nowe, gustowne obuwie czy odzież, którą
następnie sprzedaje na rynkach 5
krajów. Za pomocą specjalnej listy dyskusyjnej porozumiewa się
z innymi projektantami, wymieniając się doświadczeniami oraz
dzieląc się nowymi pomysłami.

cą przy tym sukcesy ekonomiczne
uchodzi Muszynianka, popularny
producent wody mineralnej.

Biznes przyszłości

Foto: Flickr.com/ by takomabibelot

na uprzemysłowienie
W jaki sposób możemy tworzyć
nowe miejsca pracy i poprawiać
jakość życia? Jak przejawia się
dziś innowacyjność – i czy koniecznie oznacza ona wykorzystywanie nowoczesnych technologii?

W Polsce działa około tysiąc spółdzielni pracy. Większość z nich
to zakłady powstałe w Polsce Ludowej, które zdołały przetrwać
transformację ustrojową. Za najbardziej rozpoznawalną oraz osiągają-

Tym spośród czytelników i czytelniczek, którzy interesują się tematyką
pracy, znany jest zapewne producent gier komputerowych, Valve Software. Jak napisano w podręczniku
dla nowych pracowników „chcemy
innowatorów, a to oznacza utrzymywanie środowiska, w którym
będą [oni] kwitnąć”.

Nowe pomysły
Bartłomiej
Kozek

lów statutowych. Gdyby spytać kogoś o spółdzielnie mieszkaniowie
nie będą zapewne kojarzyć się dobrze – zapewne głównie z zarabiającymi duże pieniądze prezesami
i podejrzanymi układami. Wiemy
coś o spółdzielniach mleczarskich
– to one produkują gros mleka trafiającego na nasz rynek. Mamy
wreszcie spółdzielnie pracy – takie,
w których działalność gospodarcza
prowadzona jest wspólnymi siłami
w interesie jej członków.

ranie się granic między producentem a konsumentem.

Nie tylko towary
Anna Meroni z politechniki
w Mediolanie uzupełniła ten obraz o inicjatywę na rzecz innowacji w usługach społecznych,
w której uczestniczy. DESIS
to sieci inicjatyw, nastawionych
na zmniejszanie presji człowieka na środowisko oraz odbudowę dóbr wspólnych i tkanki społecznej. Jednym z projektów, nad
którym pracują, jest „usługowy
fab-lab” – przestrzeń, w której
obywatelki i obywatele będą mogli się spotykać i współtworzyć
ważne dla nich usługi. Jego przykładem jest teren dawnej farmy
w Mediolanie, który stał się inkubatorem inicjatyw społecznych.
Jej zdaniem instytucje publiczne
powinny wspierać tego typu inicjatywy, np. użyczając im przestrzeń do działań, umożliwiającą
eksperymentowanie i popełnianie błędów, a także ograniczając prawne bariery ich rozwoju.
Przykładem dobrego podejścia
władz do inicjatyw społecznych
są dla Meroni ogrody społecznościowe w Nowym Jorku, zakładane oddolnie na terenach,
gdzie brakowało zieleni. Miasto
nie zdecydowało się na ich likwi-

dację – wręcz przeciwnie, rozpoczęło współpracę z mieszkankami
i mieszkańcami na rzecz utrzymania ich w dobrym stanie.
Meroni podkreślała, że innowacje nie muszą zawsze być „high-tech”. Owszem, do ich wytwarzania potrzebne są odpowiednie
narzędzia komunikacyjne, ale
mogą one np. służyć sieciowaniu
inicjatyw na rzecz mniej stechnicyzowanego czy schemizowanego rolnictwa. Odpowiedzią
na deindustrializację ma być powrót rzemiosła, wyposażonego w wiedzę o całym łańcuchu
produkcyjnym. Mogą nas czekać wielkie zmiany, które trudno przewidzieć – jak podkreślała
badaczka przytaczając na dowód
transformację sektora muzycznego w ostatnich 5 latach.

Zielone fundamenty
W jaki sposób Europa mogłaby
wykorzystać ideę zielonego przemysłu na swoją korzyść? Odpowiedzi udzielał ekspert z belgijskiego think tanku Oikos, Dirk
Holemans. Jego zdaniem nie powinniśmy się trzymać przekonania, że istnieje jedyna słuszna
strategia jego rozwoju. Tak jak
różne są poszczególne państwa
członkowskie UE, tak różne powinny być ich strategie w tej
materii. Zdecydował się jednak
na zaprezentowanie fundamentalnej zasady, jaka powinna kierować zieloną reindustrializacją:
to budowa inkluzywnej gospodarki cyrkularnej, uwzględniającej zarówno ludzkie potrzeby, jak
i ograniczenia ekosystemów.
– Przyszłość nie może być kontynuacją teraźniejszości – dowodził, wskazując na zmiany kli-

Tomasz Goliński – dziennikarzem, tłumacz, aktywista.

matu oraz na zmianę sieci relacji
zależności i władzy, w której państwo narodowe nie jest już jedynym dominującym aktorem. Jako
przykład pukającej do naszych
drzwi przyszłości podawał pomysły z flamandzkiej Gandawy:
wykorzystywanie plastikowych
opakowań (np. po szamponach)
jako surowca dla drukarek trójwymiarowych czy „WashBar”,
umożliwiający jego klientkom
i klientom zarówno napicie się
kawy, jak i… zrobienie prania.
Nowa gospodarka będzie wymagała kilku fundamentalnych
zmian. Przemyśleniu ulec musi
dotychczasowe spojrzenie na prawa autorskie, które coraz częściej
utrudniają innowacyjność zamiast ją wspierać. Niektóre firmy,
takie jak wytwórca samochodów
elektrycznych Tesla, zaczynają uwalniać swoje patenty, licząc
na to, że oddolna aktywność pozwoli na przyspieszenie badań.
Inną ważną zmianą będzie odchodzenie od zakupu towarów do wykupywania usług – np. dostępu
do kopiowania zamiast zakupu
kserokopiarki. Innowacje umożliwią również zmianę myślenia
o wysypiskach śmieci, które staną
się tymczasowymi przechowalniami, gdzie wyprodukowane przez
nas dobra czekać będą na nowe
sposoby pozyskiwania potrzebnych do produkcji surowców.
Tak wykuwają się przepisy na zieloną przyszłość. Debata na temat
przemysłu, toczona w kręgach
ekopolitycznych, z pewnością dostarczy jeszcze wielu świeżych
pomysłów.
Bartłomiej Kozek – dziennikarz,
tłumacz.
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Nowa wspaniała Polska
Piotr
Kozak

Olechowski). Wynika to z faktu,
że Polska, po przejściu od bycia
krajem przede wszystkim surowcowym, do bycia producentem
średniozaawansowanych technologii utknęła na tym ostatnim poziomie.
Nic się nie zmieni, dopóki nie
poprawimy jakości kształcenia
(zwłaszcza wyższego), nie poprawimy jakości usług publicznych
oraz nie doprowadzimy do wzrostu zaufania do instytucji publicznych – pisze Olechowski. Nie
obędzie się jednak bez podniesienia kosztów pracy.

Autorzy raportu Reforma kulturowa postanowili spróbować
wyobrazić sobie lepszy kraj.
Jak wygląda ich wizja? Jak
chcieliby do niej dojść? I czy
chcielibyśmy pójść z nimi?

Widmo krąży nad
Polską. Widmo końca
pewnej epoki

Tania praca nie
popłaca
Potwierdza to Edwin Bendyk
(Pułapka taniej pracy), który podkreśla, że jeżeli chcemy być tani,
to zawsze będziemy biedni.

Ostatnie ćwierćwiecze gospodarka rozwijała się w miarę stabilnie,
co zawdzięczała m.in. relatywnie
niskim kosztom pracy i deregulacji rynku pracy. Jej rozwój przyspieszył wraz z pierwszą dekadą
członkostwa w Unii Europejskiej
i dopływem funduszy unijnych.

Pułapka taniej pracy polega
na braku bodźca do innowacyjności. Poprawa niskiej innowacyjności polskiej gospodarki to hasło odmieniane przez wszystkie
przypadki podczas wszelkich debat rozwojowych. Niczego jednak nie zmieni ani zwiększenie
nakładów na naukę, ani skokowy
wzrost ilości patentów, ani intensyfikacja współpracy pomiędzy
uczelniami a przedsiębiorstwami. To jedynie leczenie objawów,
a nie przyczyny choroby.

Wydaje się jednak, jak słusznie
zauważają autorzy przygotowanego na potrzeby Kongresu Innowacyjnej Gospodarki raportu Reforma Kulturowa, że epoka
ta powoli dobiega końca. Wyczerpują się proste mechanizmy
wzrostu. Dotknęliśmy dna jeżeli
chodzi o zaniżanie kosztów pracy
i udział płac w PKB.

Wbrew obiegowej opinii lekarstwem może być wzrost kosztów
pracy – zachęca on bowiem do poszukiwania rozwiązań zwiększających
wydajność.
Prowadzi
to do długotrwałego wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw.

Potrzebny jest nowy impuls rozwojowy, a przede wszystkim – nowy
pomysł na rozwój Polski. Być może
– wraz z nowymi środkami unijnymi – jest to ostatnia szansa, by pomysł ten wprowadzić w życie.

Diagnoza i zagrożenia

Polak Polakowi wilkiem

Wymyśleć Polskę na nowo nie jest
jednak łatwo. Aby było to możliwe, trzeba mieć dobrą diagnozę
obecnej sytuacji.

Drugą, obok gospodarki opartej
na niskich kosztach pracy, przeszkodą w rozwoju Polski jest niski kapitał społeczny.

Autorzy raportu trafnie wskazują na czyhające na nas zagrożenia.
Przede wszystkim jest nim zwiększająca się pracochłonność gospodarki związana ze słabnącym
wzrostem jej wydajności (Andrzej

Jak zauważa Janusz Czapiński (Zamknięte sieci społeczne),
większość Polaków nie ufa swoim rodakom i unika kontaktów
z tymi, którzy mogą mieć inne
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>

>

>
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niż oni gusta, światopogląd, kolor
skóry czy orientację seksualną.
Trend ten ogranicza aktywność społeczną, czego dowodem jest awersja
do zrzeszania się. Zgodnie z Diagnozą Społeczną z 2013 roku jedynie niecałe 15% Polaków należy
do jakiejkolwiek organizacji, a tylko
9.5% aktywnie w niej uczestniczy.
Ma to różne przyczyny, m.in. kulturowe oraz ekonomiczne. Winna
ma być kultura indywidualizmu
(Czapiński) oraz zapracowanie
społeczeństwa (Elżbieta Mączyńska). Według OECD przeciętny
polski pracownik w 2012 roku
pracował tygodniowo o 3,5 godziny dłużej niż pracownik w krajach starej Unii i o 2,5 godziny
dłużej niż średnia UE.
Kreatywność wymaga tymczasem czasu wolnego. Jeśli nie mają
go osoby wysoko wykwalifikowane, to staje się to barierą dla innowacyjności gospodarki.

Idee dla Polski
Co zatem proponują autorzy Raportu? Przedstawiają projekt reformy kulturowej, obejmującej
cztery główne obszary: deliberatywne państwo, inkluzywna
gospodarka, podmiotowe społeczeństwo oraz holistyczna szkoła.
Pierwszy kierunek wyznaczony jest przez reformę Senatu,
zmniejszenie i usprawnienie Sejmu, przygotowanie uczniów
do udziału w demokracji oraz
ograniczenie reklamy politycznej
(Radosław Markowski). Celem
ma być przekazania większych
uprawnień w podejmowaniu decyzji obywatelom.
Nie chodzi o rodzaj demokracji bezpośredniej sprawowanej
przez łatwe do manipulacji referenda, ale o to, by decyzje podejmowane były przez wyłonionych za pomocą specjalnych
mechanizmów ochotników, którzy po gruntownym zapoznaniu
się z jakąś sprawą, debacie i odpowiednim namyśle wyrobią sobie
pogląd w sposób wolny od nacisku interesów partyjnych.
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Temu ostatniemu służyć miałyby
takie mechanizmy jak wprowadzenie budżetu partycypacyjnego
w realnej i deliberatywnej formule, lokalnych komórek planowania
na wzór niemiecki czy paneli technologicznych na wzór duński.

Szkoła24

Lepszy rynek
Kolejną kwestią jest inkluzywna
gospodarka. Elżbieta Mączyńska proponuje, aby uwolnić kreatywność oraz przedsiębiorczość
poprzez zwiększenie skłonności
do podejmowania racjonalnego
ryzyka oraz wzmocnienie pozytywnych więzi opartych na zaufaniu, poszanowaniu zasad, poczuciu współodpowiedzialności,
bezpieczeństwa i wspólnoty.
Inkluzywność ma oznaczać wprowadzenie mechanizmów ograniczających marnowanie zasobów
– zwłaszcza społecznych i ludzkich. Chodzi m.in. o ustanowienie minimalnej ustawowej stawki godzinowej, wprowadzenie
powszechnego
obywatelskiego
ubezpieczenia zdrowotnego czy
umożliwienie udziału reprezentacji pracowników i innych interesariuszy w zarządzaniu przedsiębiorstwami (na wzór niemiecki).
W zakresie inkluzywnego państwa prawa oznacza to m.in.
wprowadzenie zasady jednolitej
interpretacji podatkowej, zwiększenie kwoty wolnej od podatku
dochodowego, czy wprowadzenie
powszechnego prawa do publicznej, sądowej pomocy prawnej.

Państwo dla obywateli
Trzecim filarem ma być podmiotowe społeczeństwo. Jarosław
Makowski proponuje rozwiązania mające wyprowadzić relacje
państwo-Kościół z „szarej strefy”,
takie jak przejrzysty system finansowania Kościołów, wprowadzenie do szkół religioznawstwa czy
zatrudnianie katechetów przez
dyrektorów szkół na zasadach
dotyczących innych nauczycieli.
Jacek Żakowski przedstawia
z kolei propozycje prowadzące
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do demokratyzacji systemu medialnego i upodmiotowienia konsumentów usług publicznych,
m.in. odpartyjnienie kontroli nad
mediami publicznymi czy obłożenie reklamy zewnętrznej akcyzą.
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Najsłabsza część Raportu dotyczy edukacji. Rozwiązaniem
problemów tej ostatniej ma być
holistyczna szkoła całodniowa, proponowana przez Roberta
Kwaśnicę.
Holistyczność oznacza tu szkołę
nastawioną na przekazanie nie tylko wiedzy wedle urzędowych wyobrażeń koniecznej w późniejszej
pracy, ale też takiej, która ułatwi
rozumienie świata, a zwłaszcza
kompetencji społecznych wspierających człowieka poszukującego
szczęścia i samorealizacji w różnych jego rolach i relacjach – pracownika, obywatela, członka rodziny i wspólnot społecznych.
Problemem jest jednak wysoka ogólność tej propozycji. Jest
to o tyle kłopotliwe, że wedle autorów Raportu, idea ta stanowi
jądro reformatorskiej części tego
ostatniego.

Czas zmian
Czy Raport kreśli wiarygodne
propozycje reform polskiego społeczeństwa i gospodarki? Z pewnością kreśli propozycje utopijne.
Nie jest to jednak wada. Krytyka za utopijność to najprostsza
z możliwych krytyk, pokazująca
braki w wyobraźni krytykującego.
Bez względu na to, czy propozycje
autorów Raportu są warte ucieleśnienia, to z pewnością ich wizja
końca pewnej epoki jest dość sugestywna. Widmo krąży nad Polską. Widmo końca, które być może
okaże się świtem dnia następnego.
Piotr Kozak – dr filozofii, nauczyciel, tłumacz i publicysta.

<

<
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Innowacja się nie opłaca
Artur
Wieczorek
Zanim przeczytasz ten
tekst, przypomnij sobie
aktualnie promowane definicje innowacyjności. Kiedy już
to zrobisz – wyrzuć je do kosza.
20 czerwca 1979 roku 39. prezydent Stanów Zjednoczonych,
Jimmy Carter, odsłonił 32 kolektory słoneczne, zainstalowane
na dachu Białego Domu. Powiedział wtedy: „Może okazać się,
że za jedno pokolenie ta instalacja
solarna będzie tylko ciekawostką,
eksponatem muzealnym, przykładem drogi którą nie podążyliśmy
albo małą cząstką jednego z największych i najbardziej ekscytujących przedsięwzięć podjętych
przez amerykański naród”.

Łapać czy gonić
króliczka?
Amerykański publicysta Gordon
Kelly opublikował jakiś czas temu
na łamach Forbesa tekst o znaczącym tytule „Microsoft jest nowym
Google, Google jest starym Microsoftem”, w którym zauważa, że internetowy gigant Google ugrzązł
w drogich badaniach nad futurystycznymi projektami, z którymi sobie nie radzi.
Okulary Google, balony dostarczające Internet na pustyni, nowe szkła
kontaktowe czy Google Wallet –
przykłady można mnożyć.

jest dokonanie kolejnego przełomu
i stworzenie rynku produktów które jeszcze w ogóle nie istnieją, a zatem nie mamy w ogóle pojęcia czym
one będą i do czego będą służyć.
Aby stworzyć jeden taki produkt,
trzeba po drodze kilkuset bezużytecznych patentów, wiedział
o tym już Thomas Edison. To się
nie może opłacać!

Firma totalna
Pół roku później Google potwierdziło to, dokonując zaskakującego
kroku i przekształcając się w konsorcjum Alphabet.

a główne źródło dochodów będzie
jeszcze długo stanowiła wyszukiwarka Google. Ale kierownictwo
liczy że wśród tych wynalazków
będzie ten jeden, który stanie technologią przyszłości.
Ich celem nie jest maksymalizacja
zysków – ich celem jest zmienianie świata.

Otwarte idee
Podobnie jest z Elonem Muskiem,
twórcą Tesla Motors – firmy, która
zrewolucjonizowała rynek samochodów elektrycznych, a ostatnio
próbuje zrobić to samo z technologią magazynowania energii.

Kilka lat później jego następca, Ronald Reagan, kazał zdemontować
instalację, uznając ją za kosztowną
fanaberię. Stany czekały na swoją
zieloną rewolucję energetyczną kolejne trzydzieści lat – aż do teraz.

Więcej niż nowa śrubka
Wbrew obiegowej opinii innowacyjność niewiele ma wspólnego
z przedsiębiorczością. Innowacyjność to nie szukanie rynkowej niszy, podejmowanie ryzyka w celu
osiągnięcia większego przychodu, maksymalizowanie konkurencyjności, a już na pewno nie
maksymalizowanie zysków.
Innowacyjnością nie jest również
ulepszanie istniejących procesów
w przedsiębiorstwie – choć tak
próbuje ją definiować wiele polskich urzędów.
Innowacyjność to umiejętność podążania za jakąś wizją z pełną świadomością, że bardzo prawdopodobnie może się ona okazać ślepą
uliczką. Że – mimo ogromnych nakładów – może nie przynieść żadnego zysku. Innowacyjność to robienie rzeczy nowych z powodów
innych niż pogoń za zyskiem.
Innowacyjność się nie opłaca!
I nie musi.

W tym czasie Apple robi z Google
to, co kiedyś robiło z Microsoftem
– podkrada najciekawsze pomysły
(płatności mobilne, ochrona biometryczna, synchronizacja platform)
i wykonuje je dużo lepiej.
Kelly ma rację, że Google zaczęło
przegrywać w wyścigu o najwyższy zwrot z inwestycji dla akcjonariuszy. Czego Kelly nie zauważa
to fakt, że wszystkie te innowacyjne
projekty nie są tworzone dla zysku.
One są tworzone dla wizji.
Google czerpie zyski ze swoich lokomotyw: wyszukiwarki Google
i reklam AdWords. Celem działów
badań Google nie jest tworzenie
jeszcze lepszych produktów internetowych czy mobilnych. Ich celem

Foto: Flickr.com/ by Kay Kim

Każdy z ryzykownych, nowatorskich programów (takich jak balony
dostarczające Internet czy samo prowadzące się samochody) Google został przekształcony w autonomiczny byt, osobną firmę zajmującą się
określonym produktem, a wszystkie te firmy połączono w konsorcjum pod nazwą Alphabet.
Google „uciekło do przodu”, wykonując ruch, którego nikt się nie spodziewał. Ruch nieprzewidywalny
i ryzykowny, nie mający nic wspólnego z racjonalnym zarządzaniem
dużą firmą. Ale mający wszystko
wspólnego z innowacyjnością.
Prawdopodobnie większość z tych
projektów okaże się spektakularnymi klapami przynoszącymi straty,

Musk zdał sobie sprawę z tego, że
komercyjny sukces to nie rozwiązania technologiczne. Dlatego w zeszłym roku zdecydował się na upowszechnienie wszystkich patentów
Tesla Motors na otwartej licencji.
Musk niejako prowokuje swoją konkurencję mówiąc im: weźcie
wszystkie moje patenty i ulepszcie
je. Ja i tak zawsze będę o krok przed
Wami i ludzie mnie za to docenią.
Bo tym co motywuje Muska nie jest
zysk, lecz wizja nowego, lepszego
społeczeństwa.
Czy ta innowacyjność jest zastrzeżona dla sektora prywatnego?
Wręcz przeciwnie. Wiele przełomowych wynalazków, takich jak
Internet czy GPS, zostało stworzo-

3 sposoby
W kwietniu 2014 r. FCA (Financial Conduct Authority, brytyjski urząd nadzoru finansowego
– przyp. red.) wydało stanowisko w sprawie crowdfundingu,
określając, które fragmenty tego
obszaru będzie odtąd regulować.
W tekście, obejmującym pożyczki społecznościowe (peer to peer
lending) i crowdfunding oparty
na inwestycjach, wymienia się zarówno korzyści, jak i ryzyka tego
stosunkowo młodego sektora.
Zważywszy na coraz większe znaczenie crowdfundingu warto za-

stanowić się nad tym, w jaki sposób
różni się on od tradycyjnej bankowości. Jakie zmiany mogą nas czekać, jeśli – jak się przewiduje – sektor ten będzie nadal rosnąć?

Koniec banków, jakie
znamy?
Na wielu głównych brytyjskich
ulicach wciąż stoją wzniesione
z kamienia monumentalne budynki banków – nawet jeżeli wewnątrz coraz częściej można znaleźć puby i winiarnie. Jednym
z głównych narzędzi marketingowych wczesnych banków było
komunikowanie
wiarygodno-

Nowe wyścigi, nowi
gracze
Co łączy Finlandię, Koreę i Singapur? To państwa, które rozwinęły
się w spektakularny sposób, ponieważ miały wizję wykraczającą poza
„tu i teraz”.
Każde z tych państw sterowało
swoim przemysłem w kierunku
określonej wizji. Każde innymi metodami – Finlandia zachętami, Singapur bezpośrednią państwową
własnością przedsiębiorstw, a Korea brutalnym przymusem – skłaniały przedsiębiorstwa do działania
w określonym kierunku.
Nokia była kiedyś przedsiębiorstwem produkującym papier i kable, a Samsung był u swoich początków producentem cukru. To dzięki
spójnej wizji i działaniom państwa
te firmy wchodziły na zupełnie nowe
rynki, by w końcu stać się na nich
globalnymi potentatami.
Jak znaleźć taką wizję? Nie koncentrujmy się na tym co mamy dzisiaj,
na ciepłej wodzie w kranie i już wykorzystywanych zasobach. Skoncentrujmy się na tym, co możemy
mieć jutro. Na tym, czego jeszcze
nikt na świecie nie ma.
Wyobraźmy sobie świat taki, jakim
chcielibyśmy go widzieć za trzydzieści lat. A następnie wyobraźmy
sobie kilkaset różnych technologii,
które pasują do tego świata i z premedytacją zmarnujmy na nie trochę
pieniędzy. Tak jak to zrobiło Google.
Nie ma innej drogi.
Będziemy innowatorami tylko jeśli będziemy mogli tak jak Jimmy
Carter uczciwie powiedzieć: „Może
okazać się, że za jedno pokolenie
ta instalacja będzie tylko ciekawostką, eksponatem muzealnym, przykładem drogi którą nie podążyliśmy… albo małą cząstką jednego
z największych i najbardziej ekscytujących przedsięwzięć jakie kiedykolwiek podjęliśmy”.
Artur Wieczorek – trener i konsultant specjalizujący się w tematyce
edukacji rozwojowej i problematyce zrównoważonego rozwoju
średnie inwestowanie na rynku
papierów wartościowych zamiast
za pośrednictwem banku”.

w jakie crowdfunding zmieni sektor bankowy
Tony Greenham

nych w sektorze publicznym (niestety często najpierw z zastosowaniem militarnym).
Sektor publiczny jest ze swej natury
bardziej podatny na innowacyjność,
ponieważ z jest wolny od przymusu
maksymalizacji zysków. Sektor publiczny może – i powinien – działać
dla określonej wizji.
I takiej wizji dziś potrzebujemy jeśli
chcemy być naprawdę innowacyjni.

ści, zaufania i profesjonalizmu
za pomocą architektury swoich
siedzib. Zdawało się, że mówiły
one: „Zostawcie to nam, my się
wszystkim zajmiemy”.

(w tym te finansowanie w zamian
za nagrodę). Liczba platform rozrasta się, przewiduje się, że globalne
przychody sektora za rok 2013 wyniosą 5,1 mld dol.

Dziś coraz więcej osób i firm nie
chce oddawać pieniędzy bankierom – niezależnie od tego, jak bardzo imponujące mają budynki.
Zamiast tego chętniej pożyczają
i inwestują na wirtualnych rynkach, bezpośrednio z ludźmi, których pewnie nigdy nie spotkają. UK
Crowdfunding Association (Brytyjskie Stowarzyszenie Crowdfundingu) wyróżnia trzy rodzaje tej metody: inwestycje, kredyt (pożyczki
społecznościowe) oraz darowizny

Czy pojawienie się crowdfundingu i zmniejszenie odgrywanej przez banki roli pośredników
oznacza koniec bankowości?
„Zmniejszenie roli pośredników”
(disintermediation) to brzydkie
słowo – szczególnie dla pośredników. Oksfordzki słownik języka angielskiego definiuje je następująco: „redukcja używania
pośredników między producentami a konsumentami, np. bezpo-

Zatrzymajmy się tutaj na chwilę.
Pierwsze angielskie towarzystwa
budowlane były niczym innym,
jak swego rodzaju wczesnym
systemem crowdfundingowym.
Nie bazowały na Internecie, lecz
na XVIII-wiecznej technologii tawerny. Pierwsze towarzystwo
budowlane założył w 1775 r. Richard Ketley, właściciel karczmy
Golden Cross Inn w Birmingham.

A może powrót
do korzeni
bankowości?
Crowdfunding można zatem postrzegać jako mile widziany powrót do korzeni detalicznych instytucji finansowych. Platformy
crowdfundingowe są chyba przecież pośrednikami?
Ich minimalna oferta to miejsce
spotkania: internetowa tablica ogłoszeń, umożliwiająca szukającym
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Pieniądze na ekorozwój
EFRR pójdzie na inwestycje w niskoemisyjny rozwój.

Polscy politycy uwielbiają prześcigać się w zapewnieniach
o tym, kto bardziej „wyciśnie
brukselkę”. Sprawdzamy, czy
pozyskane ze środków unijnych
środki inwestowane są w lepszą przyszłość. Bartłomiej Kozek
w rozmowie z Julią Krzyszkowską, Cee Bankwatch Polska.
Bartłomiej Kozek: Czy na bazie
przeprowadzanych przez Bankwatch i Polską Zieloną Sieć analiz można stwierdzić, że polskie
samorządy traktują wizję budowy niskoemisyjnej gospodarki jako przykry obowiązek, czy
może szansę na swój rozwój?
Julia Krzyszkowska: Myślę, że
trudno tutaj o jednoznaczną odpowiedź. To prawda, że gospodarka
niskoemisyjna – czyli inwestycje
m. in. w efektywność energetyczną, zrównoważoną energetykę oraz
ekologiczny transport miejski – jako
jeden z priorytetów wykorzystania
unijnych funduszy rozwoju regionalnego została zaproponowana
na szczeblu europejskim – trudno
zatem stwierdzić, jak wiele województw samych z siebie zdecydowałoby się na inwestycje tego typu.
Być może pewną wskazówką jest
udział funduszy, przeznaczanych
na ten cel w ogóle środków, jakimi
województwa dysponować będą
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Widać
tu niemałe różnice.
Z jednej strony mamy lubuskie,
opolskie i zachodniopomorskie,
które na budowę gospodarki niskoemisyjnej przeznaczają niewiele więcej niż wynoszące 15%
ogółu środków z EFRR minimum. Z drugiej z kolei wyróżnić
musimy takie regiony jak pomorskie, dolnośląskie, lubelskie czy
– szczególnie mocno – śląskie.
W tym ostatnim niemal co trzecia złotówka z regionalnej części
i oferującym finansowanie znalezienie się nawzajem – oraz technologia do przeprowadzenia transakcji, w tym przekazania pieniędzy.
Zazwyczaj jednak oferują dużo
więcej. Pożyczkodawcy społecznościowi sprawdzają zdolność
kredytową potencjalnych pożyczkobiorców, odsiewają tych
mało wiarygodnych, zaś pozostałych szeregują w zależności
od poziomu ryzyka. Platformy
te coraz częściej oferują rynek
wtórny dający płynność tym,
którzy chcą wcześnie spieniężyć swoje inwestycje. Brytyjski
crowdfunder BankOfTheFuture
zamierza nawet aplikować o pełną licencję bankową, aby poszerzyć ofertę swoich produktów.
Czy banki będą zmuszone próbować nadążyć z bardziej przejrzystymi produktami? Oby.

Co nas czeka?
Przewiduję, że gdy tylko branża
crowdfundingowa zacznie mieć
naprawdę znaczący udział

Zatem podczas gdy niektóre województwa rzeczywiście zdają się
traktować tego typu inwestycje jak
niewygodny obowiązek, mamy
również regiony, które dostrzegły
potencjał środków unijnych na zieloną energię dla rozwoju gospodarczego i podeszły do sprawy ambitnie
– często, trzeba dodać, znacznie bardziej ambitnie niż rząd centralny.

Dla przykładu – w mijającej unijnej perspektywie finansowej,
dzięki sfinansowaniu projektu
rozwoju kolektorów słonecznych
w podwarszawskiej gminie Nieporęt w 70% ze środków unijnych
i w dodatkowych 5% ze środków
własnych gminy, pojedynczy zestaw dla gospodarstwa domowego kosztował niecałe 11 tysięcy
złotych. Osoba chętna do jego zakupu musiała wyłożyć z własnej
kieszeni tylko 2,5 tysiąca złotych.

JK: Oba szczeble wydatkowania
funduszy mają szansę odegrać istotną rolę. Jednak to właśnie na poziomie regionalnym dostępne będzie
dofinansowanie na modernizację
budynków wielorodzinnych oraz
na małe i średnie źródła energii odnawialnej. Decyzje województw są
zatem szczególnie ważne z punktu
widzenia naszego priorytetu, jakim
jest skuteczne wspieranie energetyki obywatelskiej i prosumenckiej.

Ale nie brak i powodów do większego optymizmu. By nie pozostać
gołosłowną – na Podlasiu dostrzega się pozytywny wpływ rozwoju
energetyki odnawialnej na zatrudnienie. Podkarpacie widzi potencjał wykorzystania działań
w rodzaju termomodernizacji budynków na walkę ze zjawiskiem
ubóstwa energetycznego, czyli
przeznaczania znacznej części dochodów gospodarstwa domowego
na wydatki związane z energią.
Dla Małopolski z kolei działania
na rzecz rozwoju energetyki oby-

Foto: Flickr.com/ by Argonne National Laboratory
watelskiej mają jeszcze inny walor
– przyczyniają się bowiem do walki
z nękającym ten region zanieczyszczeniem powietrza. To wszystko
przykłady, pozwalające patrzeć
na przyszłość z pewną (ostrożną,
ale jednak) nadzieją.
BK: Czy nasze województwa inspirowały się dobrymi praktykami z innych krajów czy regionów
UE? Jakie warte naśladowania
przykłady spoza Polski szczególnie polecilibyście ich uwadze?
JK: Takich przykładów jest mnóstwo – opisujemy je m.in. w naszym najnowszym przewodniku
po finansowaniu obywatelskiej
energetyki odnawialnej, którego
mam przyjemność być autorką.
Na poziomie samorządowym
warto wspomnieć chociażby przykład Edynburga – miasta, które

na pierwszy rzut oka nie podejrzewalibyśmy o odpowiednie warunki do rozwoju odnawialnych źródeł energii. Powstała tam jednak
wspierana przez miasto kooperatywa solarna, której większość
udziałów znajduje się w rękach
samych mieszkańców miasta. Zyski z jej działalności trafiają nie tylko do udziałowców, ale również
na specjalny fundusz do walki
z ubóstwem energetycznym.
Mówiąc o finansowaniu energetyki obywatelskiej sugerujemy
również, by wyobraźnia samorządów nie kończyła się jedynie
na środkach unijnych. Wskazujemy m.in. na potencjał croudfundingu, a więc finansowania społecznościowego. Z pomysłu tego
skorzystała szkoła w chorwackiej
miejscowości Ostrog, dzięki której zainstalowała ona ogniwa foto-

1.

2.

Większa przejrzystość
i kontrola mogą doprowadzić do zmiany
natury finansowania. Czy decy-

Z kolei na wschodzie Mazowsza, dzięki innemu projektowi
w 70% finansowanemu ze środków UE i po 15% ze środków samorządowych oraz osób prywatnych, koszt systemu solarnego
do ogrzania wody dla biorącego
udział w programie użytkownika
wyniósł ok. 3,5 tysiąca złotych.
Energetyka odnawialna – jak widać – nie musi być tak droga, jak
ją malują. Wystarczy odpowiednie wsparcie, by korzystający
z niej cieszyć się mogli niższymi
rachunkami i czystszym powietrzem w swoim otoczeniu. Mam
nadzieję, że w najbliższych latach
usłyszymy o wielu innych tego
typu projektach, realizowanych
na szczeblu lokalnym.
Przewodnik po energetyce obywatelskiej i finansowaniu lokalnych projektów energetycznych dostępny jest
do pobrania na stronie: www.zielonasiec.pl
Julia Krzyszkowska pracuje
w CEE Bankwatch Polska, bada
tam wykorzystanie unijnych
funduszy rozwojowych
To istota systemu rezerw cząstkowych. Nie możemy łatwo
przewidzieć, jaki będzie makroekonomiczny wpływ przejścia
z kredytów bankowych na crowdfunding na podaż pieniądza.

w rynku tylko kwestią czasu będą
przejęcia większych graczy przez
duże banki. Ciekawszym pytaniem jest to, jak crowdfunding
może zmienić sektor bankowy.
Oto trzy najbardziej potencjalnie
znaczące kwestie.
Sercem crowdfundingu
jest przejrzystość i kontrola. Można by twierdzić, że najlepsze z banków też
już to osiągnęły. Wystarczy spojrzeć na bank Triodos, który ujawnił pełną listę swych kredytobiorców. Banki etyczne i społeczne
dają też klientom nieco kontroli
nad tym, jak używane są ich pieniądze. Crowdfunding wynosi
to zjawisko na zupełnie nowy poziom, co dla konsumentów może
być tylko dobrą wiadomością.
Czy banki będą zmuszone robić
więcej, by nadążać za znacznie
bardziej przejrzystymi produktami? Miejmy taką nadzieję.

BK: Czy mogłabyś nam wskazać
przykłady szczególnie obiecujących, trafnych rozwiązań, wdrażanych przez województwa, które
dają im szansę na trwały, zrównoważony rozwój i które warto polecić uwadze innych samorządów?
JK: Myślę, że szczególnie mocno
warto promować działania, które
przyczyniać się będą do zmniejszania kosztów ponoszonych
przez osoby, chcące rozpocząć
przygodę z obywatelską energetyką odnawialną. Warto tym
bardziej, że nie brak inicjatyw,
w których samorządy wojewódzkie przekazują gminom i powiatom środki, które te mogą z kolei
rozdysponować również wśród
zwykłych obywateli.

BK: Jak poszczególne województwa rozumieją ideę niskoemisyjnej gospodarki? Czy waszym
zdaniem lepsze warunki do jej
rozwoju oferują wydatki proponowane na szczeblu centralnym
czy w regionach?

Wydaje się, że samorządy wojewódzkie dostrzegają pozytywy,
związane z takim, a nie innym wydatkowaniem unijnych środków.
Zdarzają się rzecz jasna przypadki, w których za główne działanie
nakierunkowane na zazielenianie
lokalnej gospodarki uznaje się budowę ścieżek rowerowych, która,
choć ważna, ma znacznie mniejszy potencjał stać się siłą napędową niskoemisyjnego wzrostu niż
na przykład inwestycje w termomodernizację lub źródła OZE.

woltaiczne, wymieniła oświetlenie
oraz przeprowadziła modernizację energetyczną części budynku.

Foto: Flickr.com/ by pictures of money

zje milionów osób, motywowane równie często korzyściami
społecznymi i ekologicznymi co
finansowymi będą skutkować
znacznie bardziej pozytywnym
wpływem na społeczeństwo niż
system finansowy kontrolowany
przez stosunkowo małą elitę?

3.

Najtrudniej przewidzieć
wpływ
crowdfundingu na ilość pieniędzy
w obiegu. Banki przyjmujące depozyty mają władzę kreowania
pieniędzy. Tylko pożyczki bankowe mogą poszerzyć (lub zmniejszyć) całkowitą podaż pieniądza
w gospodarce przez tworzenie
nowych depozytów bankowych.

Wybitni ekonomiści od dawna
wzywają do oddzielenia kreacji
pieniądza od kredytowych funkcji banków, a więc do zniesienia
bankowości opartej na rezerwach
cząstkowych. W USA propozycję
taką zawierał Plan Chicagowski
z 1930 r. Nigdy nie została ona
wprowadzona w życie. Jednak
jedną z intrygujących możliwości crowdfundingu jest to, że rynek odniesie sukces tam, gdzie
zawiedli politycy. Wówczas będziemy mieli do czynienia nie
tyle z utratą przez banki ich roli
pośredników, co z końcem opartej na rezerwach cząstkowych
bankowości, jaką znamy.
Artykuł Crowdfunding: the end of
banking as we know it? ukazał się
na stronie New Economics Foundation. Przeł. Tomasz Szustek.
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Fundacja im. Heinricha Bölla jest niemiecką fundacją zielonej polityki
działającą w 60 krajach na rzecz zrównoważonego rozwoju, ponadkulturowego
porozumienia i edukacji.
Nasz patron – pisarz i laureat nagrody Nobla – Heinrich Böll, uosabia wartości,
które Fundacja reprezentuje: obronę wolności, odwagę cywilną, tolerancję
i otwartość.
Od 2002 roku Przedstawicielstwo w Warszawie wspiera rozwój społeczeństwa
obywatelskiego poprzez wspólne przedsięwzięcia z NGO-sami, środowiskami
akademickimi, think tankami i administracją publiczną. Wspólne, europejskie
wartości, demokracja płci i transformacja energetyczna są zarówno tematem, jak
i punktem odniesienia naszych aktywności.
W ramach programu Demokracja & Prawa Człowieka towarzyszymy przemianom
społecznym, promując równe szanse i prawa dla wszystkich bez względu

na pochodzenie, płeć, orientację seksualną i wyznanie. Stawiamy na transparentne
i efektywne instytucje publiczne oraz wzmacnianie partycypacji obywatelskiej.
Celem komponentu Energia & Klimat jest pogłębienie dyskursu na temat
wyzwań w obszarze transformacji energetycznej i zmian klimatu. Zależy nam
na długofalowej zielonej modernizacji i budowaniu koncepcji energetycznych
gwarantujących rozwój społeczno-ekonomiczny, bezpieczeństwo, czyste
i zdrowe środowisko oraz ochronę konsumentek i konsumentów.
Program Polityka Międzynarodowa wspiera polsko-niemiecką współpracę
dotyczącą przyszłości Unii, jej roli na arenie globalnej oraz relacji transatlantyckich.
Poprzez różne projekty tworzymy przestrzeń do dyskusji o kierunkach rozwoju,
ze szczególnym uwzględnieniem europejskiej polityki wschodniej.
Działania Fundacji im. Heinricha Bölla można śledzić na Facebooku, Twitterze,
www.pl.boell.org i platformie Issuu, a nagrania z debat na YouTube, Mixcloud.

Wybór publikacji wydanych przez Fundację lub wraz z organizacjami partnerskimi:

Zazieleniając węglowe serce
Europy
Wnioski z czesko-niemiecko-polskiego dialogu wokół energetyki

Raffaele Piria (główny autor i redaktor)
Współautorki i współautorzy: Aleksandra
Arcipowska, Camilla Bausch, Paul Hockenos,
Sascha Müller-Kraenner i Jan Ondřich
Luty 2014 roku
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Przyszłość oparta na odnawialnych źródłach energii

Craig Morris i Martin Pehnt

Inicjatywa Fundacji im. Heinricha Bölla
Wydanie z 28 listopada 2012 r.
Aktualizacja: styczeń 2014 roku
www.energytransition.de
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Fundacja im. Heinricha Bölla prowadzi portal poświęcony idei i strategiom
niemieckiej transformacji energetycznej.
Wielojęzyczna platforma omawia skutki Energiewende dla niemieckiej
gospodarki, środowiska i społeczeństwa.
Na energytransition.de/2013/03/pl/ dostępne są:
kompendium wiedzy w formie e-booka,
słowniczek najważniejszych terminów,
FAQ,
infografiki,
ekspertyzy oceniające zwrot ku źródłom odnawialnym z perspektywy
różnych państw.
Zapraszamy do komentarzy na:
portalowym blogu,
Facebooku (Energy Transition),
Twitterze (@EnergiewendeGER).
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Chrońmy klimat,
rozwijajmy przemysł

Peter Knitsch, sekretarz stanu
ds. ochrony klimatu, środowiska, rolnictwa, ochrony przyrody oraz spraw konsumenckich
w Nadrenii Północnej-Westfalii,
opowiada „Zielonym Wiadomościom” o tym, jak ambitna polityka niemieckiego landu stała
się kołem zamachowym tamtejszej gospodarki.
Bartłomiej Kozek: Reprezentujesz mocno uprzemysłowiony
region Niemiec. W jaki sposób
możemy zazieleniać lokalną gospodarkę oraz jej system energetyczny – i dlaczego to właściwie
takie ważne?
Peter Knitsch: Nadrenia Północna-Westfalia to gęsto zaludniony
land, którego nie tylko przemysł,
ale również rolnictwo i gospodarka leśna są bardzo wrażliwe na skutki zmian klimatu. Pamiętamy jednocześnie o tym,
że odpowiadamy za około 1/3
wszystkich emisji gazów cieplarnianych w Niemczech. Radzimy
sobie z tym problemem za pomocą spójnej polityki klimatycznej.
Założyliśmy sobie ambitne cele zazieleniania sektora energetycznego – i udało się nam uczynić sporo, by je zrealizować. W styczniu
2013 r. nasz regionalny parlament
przyjął pierwsze w Niemczech
Prawo Ochrony Klimatu, w którym znalazły się wiążące cele redukcyjne. Do roku 2020 chcemy
obniżyć nasze emisje o 25% w porównaniu do poziomów z roku
1990. Do roku 2050 redukcje mają
sięgnąć 80% względem roku bazowego.
Ustawa ta dała również damy
do stworzeniu planu ochrony klimatu, nad którym obecnie pracujemy. Będzie on zawierał mapę
drogową, w której opisane będą
działania i strategie na rzecz osiągnięcia zamierzonych celów.
Zdecydowaliśmy się na opracowanie zintegrowanego, całościowego podejścia do zazielenienia
naszego miksu energetycznego,

biorąc pod lupę różne możliwości
użycia odnawialnych technologii energetycznych oraz poprawy
efektywności energetycznej.

czynia się do podnoszenia świadomości istnienia przyjaznych środowisku technologii na rynkach
międzynarodowych.

Nasza polityka ochrony klimatu
jest jednocześnie polityką przemysłową – chcemy bowiem wspierać
wykuwanie się nowych, obiecujących sektorów gospodarki, np.
zajmujących się produkcją komponentów do instalacji OZE, promujących technologie i rozwiązania
służące efektywności energetycznej oraz ochronie klimatu.

BK: Nadrenia Północna-Westfalia może się pochwalić pozycją
landu przodującego pod względem liczby zielonych miejsc pracy. Jakie działania polityczne
wspierają ich rozwój w tym rejonie kraju? Czy stanowią one
szansę na zatrudnienie dla osób,
które pracowały niegdyś w bardziej „brudnych” sektorach gospodarki?

BK: Jakimi narzędziami posługujecie się, by zrealizować swoje
zobowiązania energetyczno-klimatyczne?
PK: Władze naszego landu przy
kształtowaniu swej polityki korzystają z wyspecjalizowanych
struktur, takich jak EnergieAgentur.NRW (Agencja Energii), Effizienz-Agentur.NRW
(Agencja Efektywności Energetycznej)
oraz klaster Umwelttechnologien.
NRW (Technologie Ekologiczne).
Strategia budowy zielonej gospodarki jest kluczowym elementem
naszej polityki ochrony środowiska oraz zapobiegania zmianom
klimatu.
Głównym celem budowy zielonej
gospodarki jest poprawa konkurencyjności ekonomicznej landu
poprzez działania, wspierające
sieciowanie inicjatyw, innowacje
w produkcji, procesach przemysłowych czy sektorze usług, zapewnienie odpowiedniej liczby
wykwalifikowanych pracowników oraz rozwój lokalnych i międzynarodowych rynków.
Klaster
Umwelttechnologien.
NRW to ponadregionalna sieć,
w której firmy, instytuty badawcze, organizacje polityczne oraz społeczne współpracują
na wszystkich etapach produkcji.
Jego celem jest poprawa i tak już
mocnej pozycji landu w sektorze
globalnego zielonego przemysłu.
Jednym z filarów podejmowanych
tu działań jest promowanie nowych technologii oraz przygotowywanie ich do wejścia na rynek.
W ten sposób wspieramy przedsiębiorstwa w podnoszeniu ich
konkurencyjności oraz tworzeniu
wysokiej jakości, innowacyjnych
miejsc pracy. Nasz klaster przy-

PK: Dzięki Zagłębiu Ruhry nasz
land był czołowym dostawcą węgla i stali aż po lata 50. i 60. XX
wieku. Spadek znaczenia tych
sektorów przemysłu przyczynił
się do poważnych zmian strukturalnych.
Dziś możemy powiedzieć, że nasz
region z powodzeniem poradził
sobie z tymi zmianami. Rozwój
i wdrożenie nowych technologii
ekologicznych pozytywnie wpłynął na stan środowiska, ale stał
się również kołem zamachowym
dla nowego zatrudnienia. Przyjazne środowisku rozwiązania pozwalają również „tradycyjnemu”
przemysłowi na podnoszenie
efektywności wykorzystania surowców oraz innowacje.
Nasz land jest krajowym liderem
w technologiach ekologicznych –
wartość ich sprzedaży sięga 60 mld
euro. Sektor ochrony środowiska
zatrudnia tu 274 tysiące osób.
Jak już wspomniałem, strategia
budowy zielonej gospodarki jest
kluczem do ochrony środowiska
i klimatu. Pomaga nam na naszej
drodze do wieku energetyki odnawialnej.
BK: W jaki sposób wspieracie
innowacyjność w sektorze energetyki odnawialnej oraz jego
współpracę z ośrodkami akademickimi?
PK: Rozwój technologii czy
usprawnianie procesów produkcyjnych są jednymi z najważniejszych środków poszerzania
rynku zbytu dla zielonych technologii energetycznych i obniżania ich kosztów. To innowacje stoją za gwałtowną obniżką kosztów
w sektorze fotowoltaiki w ciągu
minionych 10 lat.

Wspieramy innowacje za pomocą
specjalnego programu “progres.
NRW”. Jego celem jest rozprzestrzenienie się stosowania zielonych technologii energetycznych
oraz efektywności energetycznej,
służące redukcjom emisji CO2
oraz ochronie klimatu. W jego
ramach oferujemy zróżnicowane
instrumenty wsparcia, które oferujemy przede wszystkim małym
i średnim przedsiębiorstwom,
społecznościom lokalnym oraz
osobom indywidualnym.
BK: Nie jest to chyba jedyny sposób, na który wspieracie badania
i rozwój…
PK: Innym ważnym elementem naszych działań dotyczących badań i rozwoju jest klaster
“EnergieForschung.NRW – CEF.
NRW”, odpowiedzialny za realizowanie wyznaczonych przez
instytucje rządowe celów w zakresie B+R w sektorze energetycznym.
Jego głównym celem jest troszczenie się o praktyczne wdrożenie
projektów
innowacji
technologicznych oraz społeczno-ekonomicznych. Inicjuje zatem współpracę instytucji badawczych oraz przedsiębiorstw
w projektach badawczo-rozwojowych.
Klaster ten skupia się na technologiach wytwarzania energii (zarówno ze źródeł kopalnych, jak
i odnawialnych), sieciach przesyłowych energii elektrycznej, ciepła i gazu, jak również przechowywania energii.
Zajmuje się nie tylko kwestiami
stricte technologicznymi, ale również społecznymi aspektami systemu energetycznego, takimi jak
partycypacja społeczna.
Nasz land słynie z szeregu prestiżowych uczelni wyższych.
Jesteśmy w stałym kontakcie
z pracującymi na nich ekspertkami i ekspertami, wykorzystując do tego prowadzone przez
nas projekty, dyskusje eksperckie
oraz inne formy współpracy.
BK: Niemiecka transformacja
energetyczna jest w Polsce krytykowana za podwyższanie kosztów energii oraz za wzrost emisji,
spowodowany przez obecność
węgla w niemieckim miksie ener-

Foto: Flickr.com/ by Centre for Alternative Technology
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getycznym. W jaki sposób odpowiedzielibyście na tę krytykę?
PK: Rozumiemy ją i nawet możemy
się z nią zgodzić. Wiemy, że w przeciwieństwie do Niemiec ewentualna transformacja energetyczna
w Polsce polegałaby przede wszystkim na odchodzeniu od węgla.
Spalanie paliw kopalnych generuje
koszty zewnętrzne (w tym zmiany
klimatu), które jedynie częściowo
uwzględnianie są w rachunkach
ekonomicznych podmiotów gospodarczych. Unijny system handlu
emisjami zawodzi w tym, do czego
został stworzony, czyli w internalizowaniu tych kosztów.
Preferujemy zintegrowane działania. Sądzimy, że długofalowe
skupianie się na spalaniu węgla
w niczym tu nie pomoże – i to zarówno biorąc pod uwagę kwestie
ekologiczne, jak i ekonomiczne.
Już teraz energetyka odnawialna
stała się konkurencyjna. Potencjał
zmniejszania jej kosztów, szczególnie w fotowoltaice, dowodzi
słuszności mojego twierdzenia.
Rzecz jasna pamiętamy o tym,
że węgiel stanowi ważną technologię przejściową i jeszcze przez
jakiś czas pozostanie elementem
naszego systemu energetycznego.
Rozumiemy, że Polska musi brać
pod uwagę swoje specyficzne uwarunkowania oraz interesy. Pamiętajmy jednak, że energetyka odnawialna daje szansę do tworzenia
lokalnych wartości dodanych oraz
zmniejszania uzależnienia od zewnętrznych źródeł energii. Stanowi zatem istotne narzędzie zmniejszania zależności energetycznej
od innych krajów – szczególnie, jeśli weźmie się pod uwagę spory potencjał wytwarzania energii z wiatru, słońca czy biomasy.
Peter Knitsch – sekretarz stanu
ds. ochrony klimatu, środowiska, rolnictwa, ochrony przyrody oraz spraw konsumenckich
w Nadrenii Północnej-Westfalii
Wywiad powstał dzięki udziałowi autora w wizycie studyjnej Green Jobs
Tour, zrealizowanej w listopadzie 2014
r. przez biura Fundacji im. Heinricha
Bölla w Warszawie oraz Brukseli.
Fot: Flickr com/ by Centre for Alternative Technology

24

* * * ostatn i a

strona * * *

Myśli – Tomek Piątek

Jerzy Andrzej
Masłowski

Jeżeli mówimy,
że rynek jest
sprawiedliwy, mówimy,
że sprawiedliwość
Bezrobocie
można kupić.
oznacza, że ludzie nie
pracują. Już niedługo będzie
oznaczać, że ludzie pracują,
bo akurat robotów
zabrakło.

W wolnej chwili…
zjem spóźnione śniadanie
odbiorę telefon
popatrzę jak się słońce
ślizga po obłokach
wytrę kurze z tygodnia
przeczytam felieton
i gdzieś w przelocie rzucę:
ja też ciebie kocham
przesłucham nową płytę
(raczej jej kawałek)
poćwiczę, tak, dla zdrowia
skosztuję daktyli
wybiegnę do sklepiku
zaplanuję weekend…
moje życie się toczy
tylko w wolnej chwili.

„
Jakość umarła,
zabiła ją marka. Marka
umarła, zabiło ją coś, czego
nie umiem nazwać. Może
dlatego, że nigdzie nie ma
metki.

Fantomy
Dni – lustra pełne pragnień
niepodobnych sobie
w swej bieli najczarniejszych
i pełnych w połowie

Kapitalizm
spełnia sw
e obietnice
.
Kto całe ż
ycie ciężko
pracuje, n
a starość
siedzi na k
asie.
W Tesco.

Czy ja to ten z przedwczoraj
czy może ten z teraz?
A może mnie po prostu
nie było i nie ma?

Felieton sportowy Wojciecha Kłosowskiego

Lepszeigorsze
Wszystko się odmieniło na lepszeigorsze
lepsze, bo już nie cierpisz, gorsze, bo mnie boli
lepsze, bo dałem radę dojść z tobą do kresu
gorsze, bo wracam stamtąd wolniej niż powoli
lepsze, bo może jesteś gdzieś w lepszych wszechświatach
gorsze, bo coraz częściej jednak w to nie wierzę
lepsze, bo po raz drugi już stąd nie odejdziesz
gorsze, bo gdzie nie spojrzę jeszcze widzę ciebie.

Maria z Toledo
Maria Luiza siedzi w oknie
spogląda w wieczór lawendowy
i śpiewa pieśni o młodości
której już prawie nie pamięta
i o mężczyznach których cienie
przychodzą nocą do jej łóżka
a ona dotknąć ich nie umie
bo palce przez nich przesiąkają
i tak jak kiedyś tak i teraz
są jak marzenie nieuchwytni
Maria Luiza siedzi w oknie
i śpiewa pieśni o miłości

W chwili, kiedy piszę ten felieton, środowisko miłośników
sportów walki w Polsce jest podekscytowane kilkoma informacjami. Skomentuję je wszystkie, bo warto.
Borys Mańkowski będzie bronił w Londynie pasa KSW w mojej ulubionej wadze półśredniej w pojedynku przeciwko Jesse’mu Taylorowi, który niedawno pokonał dotychczasowego
pretendenta do pasa Michaiła Carewa (TAK, drodzy czytelnicy, piszemy po polsku to nazwisko zgodnie ze słownikowymi regułami transkrypcji: Czajkowski i Tołstoj, a nie „Tshaikovsky i Tolstoy”). To bardzo dobrze, że Borys walczy przed
londyńską publicznością z mocniejszym przeciwnikiem, a nie
z przereklamowanym Rosjaninem, który ma wprawdzie niezły rekord nabity w walkach w Rosji, ale potem odbił się
od klatek Bellatora jak od ściany, a ostatnio na własnym terenie został kompletnie zdominowany przez Taylora i poległ
w pierwszej rundzie. Amerykanina znamy już z ringów KSW:
przegrał kiedyś – także w pierwszej rundzie – poddany dźwignią na kolano przez Mameda Chalidowa. No, ale Mamed
to Mamed…
Osobiście z całej londyńskiej gali KSW najbardziej czekam
na pojedynek odrodzonego Różala, który w poprzedniej walce z Peterem Grachamem radził sobie świetnie i dominował
nad Australijczykiem, ale przegrał z własną kontuzją. Tym razem – przepowiadam to – Różal wygra.

Jerzy Andrzej Masłowski – poeta, prozaik, autor tekstów piosenek
oraz sztuk teatralnych.
Więcej o autorze:
www.maslowski.com.pl
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2 CD z piosenkami
poety w wykonaniu
znakomitych aktorek
i aktorów, odbędzie
się w grudniu 2015.
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MMA dojrzewa

Kolejna ważna wiadomość: Karolina Kowalkiewicz została
wreszcie zakontraktowana przez UFC, gdzie będzie walczyć
jeszcze w tym roku. Karolina zawalczy w dywizji słomkowej,
a więc niewykluczone, że zmierzy się za jakiś czas z Aśką Jędrzejczyk. Znakomita większość obserwatorów stawiałaby
w takim hipotetycznym zestawieniu na Aśkę, ale ja przypominam, że w żadnym z ostatnich pojedynków Karoliny nie
widzieliśmy jej w pełni zdrowia, a i tak wygrywała. Karolina w pełni sił, to ta z pojedynku z Pauliną Bońkowską. Więc
nie jestem wcale pewny wyniku polsko-polskiego pojedynku.
Trzymałbym oczywiście kciuki za obie zawodniczki, a dodatkowo za polskie media, by tym razem zachowały się uczciwie
i nie produkowały fikcyjnego konfliktu między dziewczynami bo takiego konfliktu nie było i nie ma.

Nie zdziwi chyba nikogo, że obstawiam Mameda, ale on sam
mówi, że nie ma pojęcia, jak będzie się motywował do treningu przed walką z przyjacielem. Ostatecznie na pewno zwycięży profesjonalizm, ale wyniku w takiej sytuacji nie można
być pewnym.
Zestawienie krakowskiej gali jest zresztą tak smakowite, że
już zacieram ręce: Karola Bedorfa przetestuje Michał Kita (nareszcie w KSW!), a Tomek Drwal spróbuje się z mistrzem błyskawicznego nokautu, Azizem Karaoglu. Rewelacyjny Kleber
Koike Erbst, który ku zaskoczeniu nas wszystkich w ostatniej
walce kompletnie zdominował Znakomitego a Anzora, teraz
zmierzy się z Arturem Sowińskim. Kornik nie jest tu faworytem, ale – zobaczymy. Pojedynek kobiet Porczyk – Lubońska obejrzę z przyjemnością i będę stawiał na Kamilę. Dlaczego? Bo jako stary kocur w ogóle sprzyjam raczej weteranom
a młodziaki niech sobie radzą sami. Kamila Porczyk walcząc
poprzednio przeciw długorękiej i kompletnie chaotycznej
Szaparenko, nie miała szans pokazać co umie, teraz – niech
będzie całkiem inaczej, trzymam kciuki.
W ogóle MMA w Polsce bardzo szybko dojrzewa, staje się
sportem popularnym i niemal masowym, co mnie osobiście
bardzo cieszy. Bo ten sport – trudny technicznie, wymagający wszechstronności i nie tylko siły ale i strategii, nie mający
nic wspólnego z chaotyczną bijatyką – daje uprawiającym go
ludziom szansę wyładowania instynktu walki w sposób dużo
bardziej zdrowy, bezpieczny i konstruktywny, niż internetowy hejt – owa prawdziwa walka bez reguł. Rzekłem.
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Wreszcie hit nad hitami: od bardzo dawna oczekiwany pojedynek Materla – Chalidow. Michał i Mamed bardzo długo odmawiali walki ze sobą, bo przyjaźnią się, ale faktycznie
obaj nie mają już za bardzo z kim w Polsce walczyć, a i poza
Polską nie bardzo można znaleźć na tym poziomie zawodników nie zakontraktowanych na wyłączność przez UFC. Więc
28 listopada czeka nas nieprawdopodobna uczta w Krakowie.
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