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Th e article summarises the data on the use 
of civil law contracts (CLCs) as employment 
contracts, as well as the fi ndings of other 
research on the segmentation of the Polish 
labour market and attempts to conceptuali-
se the role, dynamics and distribution of 
the illegal use of CLCs. Polish labour market 
belongs to the most segmented in the 
OECD countries. Th e rise of CLCs is alar-
ming since they are particularly unfavoura-
ble for the employees. Th e incidence of 
CLCs concluded with a  violation of labour 
law, i.e. in a situation in which Labour Code 
contract should be formally concluded, has 
increased rapidly after the economic crisis. 
Th e article divides the reasons behind this 
into structural (unclear labour law notions, 
employment protection regulations, the 
construction of the tax wedge, the barga-

ining power of the employees, the weakness 
of the Labour Inspectorate, and the overall 
low respect for the law) and time-specifi c 
issues (economic uncertainty after the eco-
nomic crisis, the growth of temporary work 
agencies, minimum wage policy, as well as 
the conceptual crisis within the labour law 
doctrine and jurisprudence regarding the 
core notions of the labour law). Th e article 
argues that CLCs serve as a  method of 
a minimal formalisation of relations betwe-
en an employer and an employee that fall 
between informal employment and Labour 
Code contracts.
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Introduction
Th e article summarises the data on the use of civil law contracts 
(CLCs), as well as the fi ndings of other research on the segmenta-
tion of the Polish labour market and attempts to conceptualise the 
role, dynamics and distribution of the illegal use of CLCs. Primarily, 
I will use data from the Central Statistical Offi  ce (GUS), the Mini-
stry of Finance, the OECD, and the Labour Inspectorate. 

My argument is that CLCs serve as a method of a “minimal” or 
“cheap” formalisation of relations between an employer and an 
employee, and fall between informal employment and Labour Code 
contracts (LCCs), to which belong open-ended contracts (OECs) 
and fi xed-term contracts (FTCs) respectively. Substantial minimum 
wage increases starting from 2006 have been gradually decreasing 
the attractiveness of hiring low-earning employees on LCCs and, as 
a result, both employers and employees had incentives to underta-
ke cost-reducing strategies. Since the legal institution of CLCs is 
shaped in a way that enables the construction of employment rela-
tions, and CLCs as such are much cheaper while still providing some 
degree of legal formalisation, they have often been the obvious cho-
ice. As a result, CLCs have been used as a legal framework for typical 
employment relations that actually require LCCs from a legal point 
of view. Th is is possible due to the ambiguity of legal notions and 
the structural problems with respecting labour law provisions. Hen-
ce, both the growth of CLCs as such, and the incidence of conclu-
ding CLCs in situations in which LCCs should be formally adopted. 

In the article I review arguments with regard to the segmenta-
tion of the labour market and use of non-standard contracts pre-
sented in both public and mainstream economics discourse. I analy-
se to what extent they explain the increased incidence of the use of 
CLCs as employment contracts. In particular , both economic and 
social theory suggests that the use of non-standard contracts rises 
as a result of increased labour demand and/or an increased leverage 
of employers against employees and/or increased labour costs 
(especially minimum wage). Th e article argues that an important 
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element explaining the increased use of non-standard contracts lies 
in the way that regulations are shaped, interpreted, and implemen-
ted, and how they infl uence incentives.

Th e article is structured as follows: fi rstly, I  review arguments 
referring to the dynamics of labour market segmentation and the 
use of illegal working patterns. Secondly, I describe labour market 
segmentation and the data on the use of CLCs in Poland. Next, 
I focus on the factors that caused the growth of the legal and illegal 
use of CLCs in Poland, verifying the applicability of the theories 
mentioned in the fi rst section. Finally, a conceptualisation of why it 
has happened and a summary are off ered.

Definitions

Labour Code contracts according to the Labour Code are open-
-ended employment contracts, fi xed-term contracts, and contracts 
for a trial period. Temporary contracts according to the LFS defi ni-
tion are all contracts with a  specifi ed duration, therefore: FTCs, 
contracts for a trial period, and CLCs.

Contracts guided by the civil law (CLCs) are a contract for man-
date (umowa zlecenie) and a  contract for a  specifi c task (umowa 
o dzieło). A contract of mandate is a contract obliging a contractor to 
perform a certain activity within a specifi ed period as commissio-
ned by the principal in return for a fi xed remuneration. A contract 
of mandate is a due diligence contract (the contractor is obliged to 
follow a certain standard of care, as opposed to a contract for a spe-
cifi c task, where the contractor is obliged to provide a certain pro-
duct/result). Th e parties determine the nature of the activity, its 
scope, the organisational framework and the remuneration – the 
amount listed in the contract is a gross remuneration. A contract 
for a specifi c task is a contract that has an objective that covers the 
completion of a specifi c, clearly-defi ned task. It is an agreement of 
result (the contractor is obliged to provide a certain product/result). 
Th e product has to be identifi ed, and has to be of a tangible nature 
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in part. Th e contract must stipulate remuneration, and usually spe-
cifi es timeframes. Other types of CLCs on which work can be per-
formed exist, but are of little importance in terms of structuring 
employment relations.

I will defi ne the illegal use of CLCs as concluding a civil law con-
tract (most importantly – a contract of mandate or a contract for 
a  specifi c task) in a  situation in which the Labour Code contract 
should formally be used. Polish law provides that a LCC is conclu-
ded regardless of the name of the contract concluded between the 
parties if certain conditions are met. Labour Code stipulates that2:

 LC 22§1. By establishing an employment relationship, an 
employee undertakes to perform work of a  specifi ed type for the 
benefi t of an employer and under his/her supervision, in a  place 
and at the times specifi ed by the employer; the employer underta-
kes to employ the employee in return for remuneration.

LC 22§1^1. Employment under the conditions specifi ed in §1 is 
considered employment on the basis of an employment relation-
ship, regardless of the name of the contract concluded between the 
parties.

LC 22§1^2. Employment contracts cannot be replaced with 
a  civil law contract where the conditions of the performance of 
work specifi ed in §1 remain intact.

A sanction for concluding a CLC instead of a LCC is stipulated in 
LC 281§1 providing that an employer, or anyone acting in his/her 
name, who concluded a CLC where an employment contract should 
be concluded, under conditions in LC 22§1 is liable to a  fi ne of 
between 1 000 and 30 000 PLN (ca. EUR 250-7 500).

2  Translations from the Labour Code are from: Th e Labour Code (latest updating April 
2014), translation A. Jamroży, language editor N. Faulkner. CH BECK. Warsaw
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Illegal civil law contracts and labour 
market segmentation – theoretical 
introduction
Illegal use of non-standard contracts belongs to the labour market 
segmentation phenomena. In this section I will review several typi-
cal arguments explaining the dynamics of labour market segmenta-
tion. What is of main interest here is: why the expansion of non-
-standard contracts might happen and why the incidence of illegal 
non-standard contracts may increase. Th ose explanations are inter-
twined, as a regulatory framework (blurred legal notions, weak rule 
of law) in certain economic conditions may incentivise the use of 
non-standard contracts contrary to the law (which is easiest to 
show in the case of tax laws).

In the sense of Atkinson’s fl exibility model (Atkinson 1985), 
non-standard contracts enable employers to achieve more external 
numerical fl exibility (adjusting employment level to changes in 
labour demand), internal numerical fl exibility (as they entail less or 
no regulations on working hours and leaves), and fi nancial fl exibili-
ty (less or no regulations on wages; the introduction of more asses-
sment-based or individual performance wages).

Th e fi rst argument explaining labour market segmentation 
refers to employment legislation. Mainstream economic theory 
suggests that if standard LCCs are too strict, employers will seek 
more fl exible solutions (in terms of working time, dismissal regula-
tions, etc.) and, as a result, will turn to more fl exible non-standard 
contracts (e.g. Scarpetta 2014). Th is is usually measured with EPL 
(Employment Protection Legislation), an OECD-developed summa-
ry index indicating the rigidity of labour law provisions, which is 
universally correlated with non-standard employment almost eve-
rywhere in the developed world (OECD 2013-2014).

Labour costs may infl uence the use of non-standard contracts in 
two ways. First, the structure of the tax wedge, i.e. the diff erence 
between the employer’s overall labour costs and the net salary obta-
ined by the employee may make non-standard contracts fi nancially 
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attractive. Th is might happen due to diff erent taxation schemes, 
e.g. self-employment may be subject to corporate income tax; certa-
in contracts may not be subject to social security contributions. 
When the diff erence exists and taxes on standard contracts are 
high, both employers and (in certain circumstances) employees 
may have incentives to turn to non-standard contracts in order to 
lower costs or obtain higher net remuneration. Th erefore, the tax 
wedge structure is usually strongly correlated with labour market 
segmentation (Weber 2015; Lehmann, Tatsiramos 2012; Lehmann, 
Muravyev 2012). Th is may aff ect diff erent income brackets in 
a diversifi ed manner. In most developed countries the tax wedge is 
lower for the lowest-income earners working on LCCs in order to 
promote formal and standard employment. Th at is usually achieved 
through progressive tax brackets or personal allowances (OECD 
2015). Undiff erentiated tax rate, i.e. a  situation in which the tax 
rate is fl at and lower-income earners pay the same rates as average 
or high-income earners, may boost non-standard contracts in those 
groups because these employees may be willing to sacrifi ce part of 
their security in order to obtain higher net remuneration. Indepen-
dently, non-standard contracts may spread among high-income 
earners, mainly because of self-employment being taxed less, due to 
tax deduction schemes, aid for the self-employed, etc.

Labour costs are also important in terms of minimum wage. 
Standard economic theory suggests that minimum wage may redu-
ce employment if set above market-level (Neumark, Wascher 2006; 
Boeri, van Ours 2011, p. 33). Th is happens because employers 
would not want to adjust the wages of lowest-income earners to 
higher minimum wage. Th e solution may be either forcing employ-
ees into non-standard contracts (if they are not subject to the mini-
mum wage) or employment in the informal sector.

Unfavourable contracts may be more easily imposed upon wor-
kers if their bargaining power is low (e.g. Dieckhoff  2011, Bental, 
Demougin 2010, Deakin 2013). Analytically, one can distinguish 
associational bargaining power, which results from a high level of 
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collective employee organisation, and structural bargaining power 
that is related to the good market situation or a strategic position 
of certain groups of employees within their workplaces (Wright 
2000). Low associational bargaining power (the weakness of trade 
unions, low union density and collective bargaining coverage, legal 
and factual diffi  culties in joining and setting up trade unions) and 
low structural bargaining power (high unemployment, slow growth, 
etc.) will increase the leverage of employers against employees and 
will enable them to impose non-standard (or illegal) working condi-
tions.

Th e structure of the economy may infl uence segmentation. Th e-
re may be numerous reasons how and why it happens, though usu-
ally it relates to either the size or area of activity of the enterprises. 
Th e theory of labour market segmentation was created by obse-
rving the division of the employees into two parallel markets – pri-
mary labour market with high-paid, high-added value, requiring 
high-skills and providing stable jobs and the secondary labour mar-
ket with low-paid, low-added value, requiring less skills and provi-
ding positions with little to no job stability (Piore, Doeringer 1971). 
Certain sectors may have working conditions that require the use of 
non-standard contracts, such as sectors whose purpose is to sup-
plement defi ciencies of labour in case of increased demand (e.g. 
temporary work). Enterprises in some sectors may have substan-
tially lower wages and/or their competitiveness may depend more 
upon cost-reduction strategies, which will foster the use of non-
-standard contracts. Regulatory framework may vary according to 
the type of enterprise, e.g. restricting or limiting certain employee 
rights on the basis of the size of the enterprise. Enterprises in some 
sectors may have sectorial collective agreements, which seriously 
infl uence working conditions. Certain sectors may be under less 
supervision from regulatory institutions for whatever reasons (e.g. 
practical). 

Th e theory suggests that employers will use non-standard con-
tracts in order to adjust the level of employment to unstable 
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demand (e.g. Tokman 2007). Non-standard contracts may be che-
aper or more easily terminated, and in a situation of strong econo-
mic fl uctuations the employers may want to react more fl exibly to 
changes. Non-standard contracts are in that case a way of exteriori-
sing economic risk associated with the exposure to market unpre-
dictability by transferring it from the employers to the employees. 
Substantial changes in the use of non-standard contracts may be 
related to either the proneness of the economy to undergo seasonal 
fl uctuations in demand (e.g. a  strong tourist sector that has sub-
stantial seasonal worker turnover) or to extraordinary circumstan-
ces related to global phenomena in the economy (such as crises, 
market breakdowns etc.). 

An important reason that may facilitate the use of non-standard 
contracts, especially the illegal ones, is the legal culture and the 
strength of the rule of law. In general, weak respect for law will cre-
ate a culture of consent for tax evasion strategies, violations of labo-
ur law, and unfavourable working conditions. Employers will impose 
illegal contracts, and employees will accept them as common practi-
ce. Th e public perception of acceptability of taxes (“tax morale”) has 
been noted as a crucial factor in analysing informal behaviours on 
the labour market (e.g. Torgler et al. 2010; Schneider et al. 2010). 
Supervision mechanisms are also important, as an effi  cient Labour 
Inspectorate may enforce regulations even when both parties are 
incentivised to violate them. To some extent, violating labour law 
may be “calculated” in the sense that employers may introduce ille-
gal contracts as an intentional cost-reduction strategy. Th e eff ective-
ness of the Labour Inspectorate and the hardship of sanctions may 
make it more or less “benefi cial” to violate or abuse labour law. 

Furthermore, the clarity of labour law notions may infl uence the 
choices of social actors. Unclear and blurred boundaries between 
the types of contracts that may be used by employers may poten-
tially promote (or discourage) from their use. It has been noted that 
segmentation should be attributed to a huge extent to internal legal 
developments, path-dependency among labour notions, and espe-
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cially the fact that they have not been completely able to deal with 
the destandarisation of tasks in the economy (Deakin 2013). Also, 
unclear labour law notions may make it diffi  cult for trade unions, 
the Labour Inspectorate, and labour courts to counter the illegal 
use of non-standard contracts.

Labour market segmentation in Poland

Scope of the segmentation

Th e Polish labour market is severely segmented. Th e scope of the 
segmentation largely exceeds European and OECD averages.

Graph 1. Segmentation of the labour market in Poland

Source: LFS 1997–2011.

Especially the use of temporary contracts is widespread – 
28,4 per cent of workers are hired on contracts with limited dura-
tion, double the EU28 average of 14 per cent (LFS 2014)
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Th e level of self-employment is high (21,8 per cent as opposed to 
16,5 per cent in EU28; OECD 2013), but it is mainly due to employ-
ment in agriculture, forestry and fi shing. Additionally, the self-
-employment level is stable with a slight downward trend (which is 
uncommon for a developed country after an economic crisis).

Poland is a country with a vast grey economy that accounts for 
a substantial part of the Polish GDP. GUS estimates indicate that 
the grey economy accounted for 14,5 per cent of the GDP in 2012 
(a slight rise from 13,1 per cent in 2009). Łapiński et al. (2015) esti-
mated that in 2015, the grey economy constituted 19,2 per cent of 
GDP, and that a share oscillating around 20 per cent has been stable 
in recent years. GUS (2011) estimates indicate that 4,6 per cent of 
the labour force works informally. Informal work is most widespre-
ad in the trade, hospitality and gastronomy, and construction sec-
tors. Th e scope of the grey economy is usually explained by a weak 
tax system, huge administrative burdens, and a general weakness of 
the rule of law (Andrews et al. 2011). 

Graph 2. Change in dependent employment 2001–2012

Source: World Bank data after Rutkowski 2015, p. 14.
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We should note that the dynamics underpinning the growth of 
the segmentation is unparalleled. Almost all employment growth in 
Poland after 2001 was due to non-standard employment (Ingham, 
Ingham 2011).

After the crisis, this situation was further aggravated, and new 
employees are nearly always hired on temporary contracts (NBP 
2014, p. 54)

Forms of contracts other than OECs and FTCs especially have 
been growing recently:

Graph 3. Change in types of contracts in different cohorts between 2008 and 
2013

Source: POLPAN 2008/2013.

Civil law contracts as employment contracts in Poland

Th is subsection reviews most of the available data on the use of 
CLCs. One should note that one lacks full and precise data on the 
phenomenon. Th e following sources are available:

1) GUS (Central Statistical Offi  ce) estimates – GUS conducts 
survey research on enterprises that hire more than 9 employees. 
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Given that CLCs are most widespread among micro-enterprises 
that are not included in standard GUS surveys, GUS does not provi-
de precise data on the use of CLCs, but gives estimates on the num-
ber of workers performing work on CLCs. Th e estimates claim that 
the number of these employees increased from 576 000 in 2010 to 
1,4 mln in 2014.

2) GUS (2016a) study calculated that 1,09 mln employees wor-
ked on non-standard contracts in 2014 (including CLCs and depen-
dent self-employment). 

3) Th e Ministry of Finance data enables to calculate the number 
of workers that settle their taxes on the basis that they work on 
a CLC, but the data may be imprecise due to technical issues (tax 
statements are separate for diff erent sources of income). Th is data 
indicates a steady rise of employees working on CLCs from 580 000 
in 2002 to 1,04 mln in 2014.

4) Social security data indicates that the number of workers that 
are subject to social security (applicable only to contract of mandate 
workers) on the basis of a CLC was 815 800 workers in December 
2012 (Prezes Rady Ministrów 2014).

5) Th e National Bank of Poland calculations state that 4 per cent 
of the total workforce had been hired on CLCs in 2014 (NBP 2015). 
Th e estimates are based on calculations derived through a survey 
method of research, methodology, however, disproportionately 
weights larger enterprises – the calculation is balanced, but it still 
overestimates enterprises hiring 50+ workers.

6) CBOS (2014c) survey estimates that between 2004-2014 the 
percentage of workers treating CLC’s as a primary source of income 
had doubled from 3 to 6 per cent.

In general, one should estimate the percentage of employees 
working solely on CLCs to be 5-7 per cent, which translates to aro-
und 0,8-1,2 mln workers (1-1,1 mln being probably the most accu-
rate estimate, as GUS 2016a and Ministry of Finance estimates 
seem to be most reliable) with a  strong upward trend between 
2008-2014.
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Contracts of mandate are the predominant type of contract 
among CLCs. According to 2014 Labour Inspectorate data, 82,6 per 
cent of CLC employees had a contract of mandate, 6,2 per cent – 
a contract for a specifi c task, 1,3 per cent – other contracts, while 
9,9 per cent had been self-employed. According to GUS (2016a) 
estimates (based on data from 2014) 65,7 per cent of workers had 
contract for mandate, 9,9 per cent – contract for a  specifi c task, 
8,3  per cent other CLCs and 16,1 per cent were dependent self-
-employed.

CLCs are widespread, especially in administrative services, the 
hospitality and gastronomy sector and in professional activity (NBP 
2014). We also have at our disposal research indicating that a sub-
stantial number of contracts in the art sector (38 per cent, maybe 
up to 52 per cent) are CLCs, although the research had a rather limi-
ted scope (Kozłowski et al. 2014).

Employees who have CLCs as their primary source of income 
have been working under these conditions for a rather short period 
of time. More than half (51 per cent) have worked for less than one 
year, 37 per cent worked for a period between one and fi ve years, 
12 per cent between 6 and 15 years and none of the respondents 
have been working this way for longer than 15 years (CBOS 2014c). 
Usually, respondents have had only one CLC (CBOS 2014c: 96 per 
cent; GUS 2016a: around 90 per cent for all types of CLCs).

Usually, the use of CLCs is imposed by the employers (80 per 
cent of CLCs are forced; GUS 2016a, p. 4).

Labour Inspectorate data (2007-2014) shows a  substantial 
growth in the illegal use of CLCs as substitutes for LCCs in recent 
years. Th e percentage of enterprises using illegally concluded CLCs 
has increased from 3,9 per cent in 2007 to 19,7 per cent in 2013, 
and has slightly stabilised at the level of 19 per cent in 2014. Th e 
percentage of CLCs that have been concluded in violation of labour 
law went up from 4 per cent in 2007 to 19,4 per cent in 2013, and 
dropped a bit to 15 per cent in 2014.
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Table 1. Distribution of illegal CLCs

sector number of illegaly conclu-
ded civil law contracts

number of civil law 
contracts

%

healthcare and social work 102 1901 5,37%

transport and storage 103 304 33,88%

professional activity 124 359 34,54%

gastronomy and accomodation 204 972 20,99%

administrative services 273 1213 22,51%

construction 435 984 44,21%

trade and repair 663 2228 29,76%

industry and industrial processing 1197 3271 36,59%

size of the enterprises number of illegaly conclu-
ded civil law contracts

number of civil law 
contracts

%

1-9 employees 939 2516 37,32%

10-49 employees 1091 4575 23,85%

50-249 employees 706 3860 18,29%

250+ employees 789 3077 25,64%

Source: Labour Inspectorate 2014; calculations – own. 

Structural factors behind an increase 
in the illegal use of civil law contracts

 I have divided the factors that have caused an increase in the use of 
CLCs and the growth in their illegal use into structural and time-
-specifi c issues. Th e fi rst group comprises of the general characteri-
stics of the Polish economy, law and industrial relations – such as 
incentives and facility in the use of CLCs as employment contracts, 
overall employment protection, the construction of the tax wedge, 
the bargaining power of the employees and the overall low respect 
for the law in Poland. Th e second group comprises of the issues that 
are related to the changes in recent years, such as economic uncer-
tainty after the economic crisis, the growth of temporary work 
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agencies, minimum wage policy, as well as the conceptual crisis 
within the labour law doctrine and jurisprudence regarding the core 
notions of the labour law.

Regulatory incentives for the use of CLCs

From a legal standpoint, Polish regulations with regard to the diff e-
rent types of employment contracts are lax and, in fact, the same 
work can often be performed on alternative contracts, including 
standard OECs, FTCs, contracts of mandate, contracts for specifi c 
work, temporary work agency employment, and self-employment.

OECs entail full fi nancial costs for the employer, as well as full 
protection for the employee. FTCs entail full fi nancial costs during 
the contract, but enable for a more fl exible dismissal of an employ-
ee (it is not obligatory to justify dismissal3). It implicates lower job 
stability for the employee, but FTCs still entail full social security, 
are subject to the fullest OHS provisions, need to meet minimum 
wage requirements etc. 

CLCs present lower overall fi nancial costs for the employer, as 
they are subject to social security contributions in a limited manner 
(that has changed to some extent in 2016 with regard to the con-
tract of mandate, but social security contributions for contracts of 
mandate still remain lower) and there is no obligation to carry 
medical examination.

CLCs are cheaper for the employer since they are not subject to 
Labour Code provisions. Most importantly they do not provide: 
obligatory minimum wage4; limits with regard to working time; 
protection against dismissal (justifi cation of termination – termi-
nation of an OEC has to be justifi ed, consultation of trade unions in 
case of a dismissal, termination notice period); additional payment 
for overtime, night work, working on Sundays and holidays; pay for 
time in which an employee was at an employer’s disposal, but was 

3  Until February 2016 the termination notice periods were also substantially shorter.
4  Contracts for mandate will be subject to a minimum wage of 12 PLN gross from 2017.
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not commissioned to perform any tasks; and obligatory paid holi-
day.

CLCs are associated with the denial of the right to join trade 
unions5 and with lower legal safety, as legal confl icts stemming 
from CLCs are settled in ordinary civil law proceedings, therefore 
limiting workers’ access to justice considering the fact that confl icts 
arising from LCCs are subject to more accessible and faster proce-
edings.

Graph 4. “Hierarchy of contracts”

Source: own elaboration.

5  In June 2015 Constitutional Tribunal declared that the provisions restricting the right 
to access the trade unions are unconstitutional and obliged the legislative to introduce 
regulations allowing non-standard workers to set up and join the trade unions. However, as 
for now (April 2016), these regulations have not been introduced.



339

Prakseologia nr 158,  t .1/2016

Obviously, it is also possible to hire a worker informally, which is 
particularly facilitated by the fact that Polish law does not require the 
contract to be formally prepared on paper before work has commen-
ced, and by the fact that an employer is only obliged to register the 
worker for social security contributions within seven days after 
a contract is concluded.6 As a result, many workers are working infor-
mally, and when control happens, employers claim that it is the fi rst 
day of work for such employees (Labour Inspectorate 2014, p. 238).

As a result, there is a hierarchy of costs/protection for diff erent 
types of contracts in Poland. Th e graph shows in general which type 
of contract is subject to which level of protection.

 For the employers, CLCs are both a way of achieving higher fl exi-
bility (external numerical, internal numerical and fi nancial) and 
limiting the risk of conducting economic activity, as it enables to 
exteriorise and transfer some economic risk on the employee. 
However, in theory both parties to the contract may have incenti-
ves to conclude CLCs – the employer can have smaller burdens and 
the employee can obtain higher net wages. Long-term consequen-
ces are obviously very negative for the employees (occupational 
health and safety (OHS), healthcare protection, pension system, 
sick and maternal leaves, holidays, etc.). 

Civil law contracts as alternatives 
for Labour Code contracts 

Contracts for mandate may be very easily used as substitutes for 
LCCs. It is usually suffi  cient that the contractor does not have a cle-
arly defi ned working time, and that s/he is not under direct super-
vision of the employer/principal in order for the contract for man-
date to serve as a substitute for employment relations in compliance 
with the law.

Additionally, even when the legality of a  CLC is questioned, 
courts are rather unwilling to interfere with the will of the parties if 

6 Th is is going to change from September 2016.
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the contract states that it is guided by the civil law due to the free 
will of the parties (which is a rule within the sphere of civil law).

Structuring employment relations with a contract for a specifi c 
task is more diffi  cult, because a contract for a specifi c task must have 
a clearly defi ned “product”. However, given the destandardisation of 
tasks, the concept of “product” is becoming increasingly blurred. 

For example, the Labour Inspectorate does not intervene when 
academic teachers lecture on the basis of a  contract for a  specifi c 
task (even though one could say that lecturers should be hired on 
LCCs), because in this case there is a certain “product” (lecture) and 
there is the “creative” input of the lecturer, which makes it impossi-
ble for the employer to have direct supervision over the contractor. 

Contracts for a specifi c task are also a widespread substitute for 
employment contracts in situations that obviously violate labour law. 
Th ere have been many events that have been publicised in the media 
where a clearly typical worker, such as a cleaner, security guard, etc, 
has been hired on a  contract for a  specifi c task. On Gumtree (the 
most popular classifi ed advertisement website in Poland) it is very 
easy to fi nd off ers for contracts for specifi c tasks e.g. for chefs in 
restaurants (“requirements: full availability from Monday to Friday”), 
sales(wo)men (“full-time work in fl exible timeframes”), security 
guards (“8 PLN per hour”), even though such contracts evidently vio-
late the labour law (see e.g. Supreme Court judgement, IPK 315/07). 

One should therefore conclude that CLCs are used contrary to 
their intended design. It is not an exception in Poland, as there are 
numerous examples of a distorted use of the regulatory framework 
on the labour market. For instance, FTCs are used as a substitute 
for OECs in a way that can be demonstrated though the excessive 
duration for which FTCs are being concluded. Due to only recently 
changed shorter termination periods and to the lack of obligation 
to justify dismissal, they are also used to discipline employees (FTC 
employees are described as more “obedient”; Bednarski 2012). 

Moreover, FTCs are used as a substitute for a contract for a trial 
period. Th e Polish economy is characterised by relatively huge fl ows 
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on the labour market. NBP reports claims that a huge percentage of 
temporary contracts are results of this fact (NBP 2014; NBP 2015). 
Tyrowicz (2014) suggests that the standard trajectory of hiring in 
Poland is: contract for trial, followed by a temporary contract and 
only than an open-ended contract. Contracts for a trial period may 
not exceed three months in Poland, which is an average duration in 
comparison to other European/OECD countries, and may suggest 
that this period is too short, and, as a result, employers force employ-
ees to conclude FTCs in order to further “check” the employee. 

Finally, self-employment is used as a clear substitute for employ-
ment relations – almost 50 per cent is forced (Global Enterpreneur-
ship Monitor 2014).

Recent issues with labour law notions

Legal doctrine and jurisdiction claim that the main features of the 
employment relation are the voluntary character of the contract, its 
continuity, the personal character of work, remuneration, risk that 
is undertaken by the employer (economic, personal and social risk) 
and the subordination of the employee while performing work. Not 
all of the conditions need to be met in order for the employment 
relation to be established, and a lack of certain features may be sub-
stituted with an increase in the intensity of the others (Duraj 2011).

However, the most basic condition for the existence of the 
employment relation is subordination of the employee to the 
employer (Supreme Court Judgement, I PKN 256/00). Subordina-
tion is a legal doctrine and jurisprudence notion that is strictly rela-
ted to the Labour Code provision on the supervision that the 
employer exercises over the employee, and that can be defi ned as 
the sum of obligations imposed on the employee under employ-
ment contract. Th e discussion in the Polish labour law doctrine 
revolves around whether the notion of “employee subordination” as 
a  condition for the establishment of an employment relation is 
a  “mirror” of the notion of “supervision” existing in the Labour 
Code, or whether it has diff erent (broader or narrower) meaning 
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(Duraj 2011, p. 42-46). Th ere is no clear conclusion to this debate, 
neither in jurisprudence nor in the legal doctrine.

Both the legal doctrine and jurisprudence are, however, full of 
divergent interpretations with regard to the notions of both super-
vision and employee subordination, especially in the conditions of 
the destandarisation of tasks in the modern economy. Th is leads to 
a blurring of the boundaries between LCCs and so-called “non-labo-
ur forms of employment” (niepracownicze formy zatrudnienia), which 
“creates a state of uncertainty with regard to choosing one of the 
bases of employment in compliance with the law” (Duraj 2011, p. 
55). In the conditions of the weak rule of law7, this unclarity makes 
it even easier to impose unfavourable contracts on employees.

Employment Protection Legislation

While the use of temporary contracts is usually correlated with the 
EPL (they are used in order to more swiftly adjust the level of 
employment to demand), it is not the case in Poland.

Graph 5. Employment Protection Legislation vs the share of temporary employ-
ment

Source: OECD 2013–2014.

7  Th is is further developed below.
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Overall EPL in Poland is only slightly more rigid in comparison 
with the OECD and European average, but the use of temporary 
contracts is much more widespread. Qualitative research on 
employers suggests that the strictness of labour law infl uences seg-
mentation, though there are obvious problems with reliability 
(Związek Przedsiębiorców i Pracodawców 2011).

One should conclude that whereas strictness of labour law has 
some infl uence on segmentation, its infl uence is limited. What is 
most interesting, given the scope of use of FTCs, is that the regula-
tion of temporary employment is relatively more rigid than in other 
OECD countries. It may create an incentive for the employers to 
seek more fl exible than fi xed-term contracted forms of employment 
(i.e. using CLCs in a situation in which a LCC should be used).

Tax wedge

In general, the tax wedge in Poland is relatively low in comparison 
to other OECD countries (OECD 2015). However, the rate of the 
tax wedge for the employees working on LCCs is almost fl at – it 
varies only a little in relation to the wage8. In Poland, the de facto 
fl at tax rate creates a situation in which the tax wedge is relatively 
much higher for the lowest-income earners working on LCCs than 
in most developed countries (Myck et al. 2013; OECD 2015). It may 
create a substantial incentive to turn to non-standard contracts in 
order to avoid relatively high (for the lowest-income earners) taxes 
on labour.

It is also suggested by sociological research. Qualitative studies 
on employers indicates that they believe that labour costs are too 
high (Związek Przedsiębiorców i Pracodawców 2011), although in 
comparison with other countries this is not true (LFS 2016), and 
those opinions in general should be treated with great distance 

8  Personal income tax is de facto fl at, because 98 per cent of employees are in fi rst tax rate 
bracket, tax-free allowance is very low, and many high-income earners are self-employed 
(corporate income tax is fl at).
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(Krajewska, Krajewski 2015). A CBOS (2015) survey indicates that 
most employees would prefer having a CLC if having a LCC would 
result in lower income. It shows that higher taxation on LCCs may 
create substantial incentive for turning to non-standard contracts.

A CBOS (2014a) survey regarding the support to introduce CLCs 
to contribute to social security also supports that interpretation. In 
general, survey has shown that the less standard the contract on 
which an employee performs work, the more s/he tends to oppose 
encompassing social security contributions within the framework 
of the CLCs. It suggests that CLCs employees are aware that it can 
potentially negatively impact their income. However, that should 
be rather explained by low wages in general (and not by supposedly 
high labour costs) and reluctance of employees to every factor that 
could potentially negatively impact their income9.

Bargaining power of the employees

Th e associational bargaining power of Polish employees is very low. 
Trade union density is low at 11 per cent (GUS 2015b). Th e develop-
ment of trade union movement is slowed down by legal framework, 
economic structure (see also point below), and modest incentives 
off ered by unions (Czarzasty, Mrozowicki 2014). As a result, trade 
unions are very weak, especially in the private sector. Th is problem 
has been extensively covered in the literature (e.g. Gardawski et al. 
2012; Kohl 2009). 

Th e structural bargaining power of employees is also low, mostly 
because of a diffi  cult economic situation after the crisis, relatively 
high unemployment (ranging from 10 to 15 per cent after the cri-
sis) and a huge problem with structural unemployment (around 40 
per cent of the unemployed have not been able to fi nd a job for lon-
ger than 12 months; LFS 2014).

All these factors infl uence the position of employees and force 
them to accept unfavourable working conditions, including employ-

9  Th is problem is further developed in the minimum wage subsection.
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ment on non-standard (and often illegal) contracts. Th e weakness 
of trade unions seems of particular importance here, as it has been 
proven that their presence in companies positively aff ects com-
pliance with labour law (Gardawski 2015b; also CBOS 2014d).

Domination of micro-enterprises

It has been an open public policy in Poland to support the SME sec-
tor as more labour intensive (and less productive) in order to fi ght 
unemployment. As a  result, there is a widespread consensus that 
working conditions are considerably worse among smaller enterpri-
ses (Hłąd et al. 2014; Labour Inspectorate 2015, p. 117-123; Gar-
dawski 2015a – claims that the micro-enterprise sector is where the 
Polish “underclass” resides).

Both the use of CLCs, as well as the violations of the labour law 
in general, are most widespread among micro-enterprises. Th ere 
are various reasons for that, most related to the fact that the micro-
-entrepreneurs have more leverage against employees. 

Firstly, the employees lack a  legal possibility to set up a  trade 
union in micro-enterprises – in order to set up a trade union it is 
required to gather at least ten employees. Employees in micro-
-enterprises can set up or join an inter-company trade union but in 
practice it is even more complicated than ordinary process of joining 
or setting up a company-based trade union, which is diffi  cult (Kohl 
2009). 

Secondly, the smaller the enterprise, the smaller the chances for 
a Labour Inspectorate control.



346

Karol  Muszyński ,  Factors behind the growth of  civi l  law contracts as employment 
contracts in Poland – a study of  labour law violat ions

Table 2. Number of controls vs number of enterprises according to sizes

  Number of 
enterprises

Number of Labor 
Inspectorate controls

Number of Labor
Inspectorate controls 

for one enterprise

Overall 1771460 90108 0,05

Micro-enterprises 
(1–9 employees)

1693785 51343 0,03

Small enterprises without 
micro enterprises 
(10–49 employees)

59128 24272 0,41

Medium (50–249) 15329 9894 0,65

Large (250+) 3218 4599 1,43

Source: PIP 2014 and GUS 2014; calculations: own.

Th e table shows that in 2014, there were only fi ve controls for 
100 micro-enterprises. In the case of enterprises hiring 10 to 49 
employees, there were 41 controls for every 100 enterprises. In the 
case of medium enterprises (50-249), the number increases to 65, 
and further increases to 143 controls per 100 large enterprises 
(250+). It shows that the extent to which micro-enterprises are 
being exposed to the Labour Inspectorate control diff ers signifi can-
tly from the larger enterprises.

Th irdly, small enterprises have more deformalised relations – 
the smaller the enterprise, the higher the chance that it is based 
upon private or even familial relations and, therefore, both employ-
er and employee may have incentives to enter into only slightly for-
malised relations (PARP 2009). Additionally, micro-enterprises 
conduct operations in the grey economy more often, which may 
suggest that they are also more prone to semi-formal solutions such 
as illegal CLC’s (Łapiński et al. 2014).

Finally, wages are signifi cantly lower among micro-enterprises 
than they are in the rest of the economy, and the relation between 
average to minimum wage in this sector is on a substantial down-
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ward trend. Between 2006 and 2013, the relation of the average 
wage in micro-enterprises to the minimum wage in the economy 
has dropped from 162 per cent to 134 per cent. Th at suggests that 
in the micro-enterprises sector there are larger incentives to turn 
to CLCs in order to avoid minimum wage increases10. It is related 
to the fact the competition among smaller enterprises is much 
more based upon cost-reduction strategies such as lowering labour 
costs (because this sector is in general more labour-intensive; Smo-
larek 2008). 

Table 3. Wages in micro-enterprises

Year Average wage in 
micro-enterprises 

(GUS 2015)

Minimum wage 
in this year

Relation of average wage in 
microenterprises to minimum 

wage

2006 1453 899 1,62

2007 1504 936 1,61

2008 1614 1126 1,43

2009 1806 1276 1,42

2010 1879 1317 1,43

2011 1987 1386 1,43

2012 2114 1500 1,41

2013 2145 1600 1,34

2014 n/a 1680 n/a

2015 n/a 1750 n/a

Source: GUS 2015a; calculations: own.

Overall, the structure of the Polish economy and the domination 
of the small enterprises create a good environment for the growth 
of non-standard forms of employment, including illegal CLCs.

10  Th is is further developed in the minimum wage subsection.
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 Respect for the law and tax morale

 Th e research on the overall respect for the law is a  very complex 
issue. Poland lacks up-to-date research on this topic. We can, howe-
ver, reconstruct certain elements from CBOS surveys. More than 
half (51 per cent) of Poles believe that Poles often do not obey the 
law (CBOS 2013). Another 64 per cent believe that circumventing 
the law is either very or relatively easy, while 26 per cent believe 
that it is easy to avoid paying taxes (CBOS 2012). 

Taxes morale is of special signifi cance here. In a survey conducted 
by CBOS (2014b), only 53 per cent of Poles condemn tax avoidance, 
whereas 37 per cent believe that this should be justifi ed, because 
taxes are too high and wages are too low, and 4 per cent believe tax 
avoidance to be praiseworthy as an example of resourcefulness. In 
a similar 1999 survey, the fi gures were substantially more in favour 
of paying taxes (64 per cent condemned concealing income, 30 per 
cent accepted and 5 per cent praised it). Poles may be therefore 
increasingly prone to accept illegal, cost-reducing strategies.

 Violations of labour law

Th e overall respect for labour law provisions is very low. Certain 
provisions are violated by 50 per cent of all employers controlled by 
the Labour Inspectorate. Th e situation is slowly getting better, but 
the incidence of the violations is still very high. 

Numerous survey results indicate that Poles are aware of the 
very poor standards in regard to compliance to labour law. For 
instance, 68 per cent of employees claimed that the introduction of 
CLCs to obligatory social security contribution would motivate 
employers to hire workers in the informal sector (average note: 3,12 
on the scale from 1 to 4; CBOS 2014a). In the same survey, only 
41 per cent of employees claimed that it might motivate employers 
to hire on a LCC (average note 2,55). A majority (79 per cent) of 
Poles believe that working in the grey economy is either very or 
relatively easy (CBOS 2012). A further 59 per cent think the same 
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Table 4. Violations of labour law by the employers

% of employees violating specifi c 
labour law regulation

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

keeping records of working time 9% 6% 13% n/a n/a n/a n/a n/a n/a

forcing to work on Sundays/holi-
days without providing overtime 
pay or day free from work

19,0% 16,0% 15,0% n/a 20,0% 11,0% 9,6% 11,5% 11,8%

forcing to work on Sundays/
holidays without giving one 
Sunday free from work for every 
4 working Sundays

18,0% 16,0% 25,0% n/a 10,0% 10,0% 9,4% 11,0% 13,8%

providing employees weekly rest 
time

34,0% 27,0% 27,0% n/a n/a 18,0% 17,2% n/a n/a

forcing to work above statutatory 
limit of overtime in the workweek

23,0% 22,0% 27,0% n/a 9,0% 12,0% 10,1% 9,9% 10,7%

 forcing to work above statutory 
working time daily limit

39,0% 34,0% 33,0% n/a 16,0% 16,3% 10,0% 19,8% 22,9%

providing employees 11 hours 
of daily rest time

43,0% 32,0% 34,0% n/a 23,0% n/a 21,1% 21,7% 22,3%

providing employees 35 hours 
of weekly rest time

n/a n/a n/a n/a n/a 18,3% 17,2% 16,4% 16,5%

forcing to work above statutory 
limit of weekly working time

40,0% 31,0% 35,0% n/a 33,0% 16,7% 12,6% 18,3% 20,5%

correctness of records of wor-
king time

60,0% 47,0% 52,0% n/a 37,0% 47,0% 48,0% 44,8% 41,6%

providing employees days off for 
work on the day off that results 
from 5 day workweek in the 
settlement period

57,0% 56,0% 64,0% n/a b/d 42,0% 38,0% 35,8% 38,4%

forcing part-time employees to 
work above contractual limits 
of overtime

n/a n/a n/a n/a 24,0% n/a n/a n/a n/a

specifying systems of working 
time and settlements periods in 
collective agreement, company 
employment regulations or in the 
notice

n/a n/a n/a n/a 34,0% 47,0% 52,0% 49,8% 51,2%

forcing to undertake work more 
than once in a day

n/a n/a n/a n/a n/a n/a 25,6% n/a n/a

Source: PIP 2005–2014
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about not paying workers their wage. Moreover, acceptance of 
hiring people in the informal sector is very common and is growing. 
In 1999, 70 per cent of Poles condemned employment in the grey 
economy, 26 per cent accepted it due to the fact that taxes were too 
high, and only 3 per cent praised it as an example of resourceful-
ness. In 2014, only 58 per cent of the respondents condemned it, 
whereas 34 per cent accepted it and 3 per cent praised it. Th e inci-
dence of responses indicating that it was “diffi  cult to tell” has incre-
ased from 1 per cent to 5 per cent (CBOS 2014b). 

Survey research has also shown that the violations of labour law 
are a  problem among Polish companies. In 2014, 16 per cent of 
employees claimed that they are forced to work in conditions con-
trary to the law, 15 per cent that they were not paid for overtime 
work and 37 per cent that the employees do not have the freedom 
to join or set up a trade union (CBOS 2014d). 

 Labour Inspectorate

Th e relative weakening of the sanctions for violations may be posi-
tively correlated with the violations. Fines that can be given by the 
Labour Inspectorate are low and stagnant. As mentioned in the 
introduction, concluding a  CLCs where an employment contract 
should be concluded is liable to a fi ne between 1 000 and 30 000 
PLN. Th is provision was introduced in 2007, and has not been 
amended, which means that fi nes are subject to relative weakening 
(average wage and GDP have increased substantially in this period). 

Moreover, the average fi ne for the violation of the labour law 
that is actually given is only slightly above the minimum amount 
(1187 PLN which translates to only 31 per cent of the average inco-
me). Considering the extent of “savings” that can be made through 
labour law violations, the conservative fi ning strategies of the labo-
ur inspectors may play a role in the increase of CLCs abuses. 

Overall, it may be said that not only Poles have relatively high 
acceptance towards violations of the law, but also that the actions 
aimed at ameliorating the situation are not suffi  cient.
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 Time-specific factors behind an increase 
in the illegal use of civil law contracts

Unstable demand

Poland has suff ered substantial fl uctuations in demand after the 
crisis. Th e economic situation was uncertain, and employers were 
advocating for more fl exible working patterns. Th is was most visi-
ble during the discussions on the 2009 Anti-Crisis act, which made 
work hours more fl exible until 2011, as well as in the 2013 Labour 
Code reform that permanently established more fl exible regula-
tions with regard to working time. 

What is noteworthy is that the sectors that have the highest 
rates of illegal CLCs are either export oriented (industry and indu-
strial processing – 37 per cent CLC’s concluded illegally; transporta-
tion – 34 per cent) or very prone to changes in demand (construc-
tion – 44 per cent). Th ose sectors have, however, an average or low 
incidence of CLCs in general, which may suggest that the organisa-
tion of work in general probably excludes the possibility of using 
CLCs, and, therefore, results in their limited use, but when they are 
used, it violates the law.

However, one should note that in general, employment levels in 
Poland are not very responsive to variations in demand. FTC levels 
in the Polish economy are relatively stable, and economic research 
suggests a  very slight correlation between higher demand and 
increases in FTCs (Cichocki et al. 2015). On the other hand, sear-
ching for a possibility to more swiftly adjust employment levels to 
changing economic situations seems like the only way to explain 
the extremely long duration for which FTCs have been concluded, 
as FTCs are not cheaper than OECs, but only more easily termina-
ted. A good 32 per cent of all FTCs are concluded for a period longer 
than three years, and 53 per cent for a period longer than one year 
(PIP 2014; some explanation may be legal obligations with regard 
to hiring teachers, medical workers etc.; NBP 2014, p. 52). It shows 
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that employers search for the solutions enabling them to more easi-
ly adjust the employment levels to changing demand and that they 
may turn to CLCs which are even more easily terminated than FTCs.

 Minimum wage increases

Th e minimum wage has been substantially increased in the recent 
years, mostly to keep up with increases in productivity. Th e produc-
tivity and fi rms’ profi ts rose much faster than the wages in the 
recent years, which means that the profi tability of businesses incre-
ased signifi cantly and which would substantiate increasing mini-
mum wage even more (Kabaj 2013).

Graph 6. The relation between average and minimum wage

Source: GUS 2016b.

However, Kamińska & Lewandowski (2015) calculated that 
between 2002 and 2013, on average, approximately 116 000 wor-
kers were separated from their jobs each year as a result of mini-
mum wage increases. Th eir research suggests that there are strong 
arguments that minimum wage increases (although they should be 
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evaluated positively from the point of view of social welfare and 
making work pay) have infl uenced the growth of CLCs as an alter-
native to LCCs that are subject to minimum wage provisions. Th e 
lowest-earning employees are being forced to switch their contracts 
into CLCs (this is also implied in: NBP 2015, p. 46). Th is has happe-
ned because of the leakiness of the system, i.e. the existence of 
much cheaper and more convenient forms of contracts that may be 
used as alternatives for LCCs.

Rise of the temporary work agencies

Data on the temporary work agencies (TWA) market and Labour 
Inspectorate reports heavily suggest that a substantial uptick in the 
abuse of the labour law with regard to the use of CLCs may be rela-
ted to the rise of the temporary work agencies market. Th e scope of 
use of CLCs in the administrative services sector is at least partially 
due to the fact that temporary work agencies fall under this catego-
ry according to their classifi cation.

Th e law stipulates that the temporary work agencies should, by 
principle, hire workers on LCCs. Th e possibility to hire on CLCs is 
limited, but the provisions of law are rather imprecise and easy to 
circumvent. As a  result, agencies use CLCs excessively – in 2014, 
the Labour Inspectorate checked the contracts of 170.900 workers 
and found that 52 per cent of them had a CLC (in 2013 – 41 per 
cent). Among them, 19 per cent of the contracts had been conclu-
ded in violation of the labour law (in 2013 – 25 per cent). 

It is noteworthy to mention that the TWA market is rapidly 
expanding in Poland. From 2006 to 2014, the estimated number of 
TWA workers has increased from 228 000 to over 700 000 (Polskie 
Forum HR 2015). Th is suggests that the growth of the TWA market 
is an important factor in the analysis of the dynamics of the illegal 
use of CLCs.
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Conclusion
Employment regulations in Poland are characterised by the blurred 
boundaries between diff erent types of contracts. Th ose contracts 
are at the same time very diversifi ed in terms of both fi nancial costs 
and employment protection, creating substantial incentives to use 
and abuse them. In this clear “hierarchy” of employment relations, 
CLCs should be placed between LCCs and informal employment. 
Taking into consideration the processes mentioned in the prece-
ding sections, one should conclude that the “standard” use of illegal 
CLCs is intended to replace LCCs in order to further lower fi nancial 
costs and make working conditions even more fl exible. Nonethe-
less, CLCs do still provide some level of formalisation – with regard 
to wage, timeframe for work etc.

Unlike suggested by the theory, the use of CLCs is not caused by 
strictness of the employment protection and high labour costs, but 
rather by the huge diff erences in the regulations and the taxes on 
the diff erent types of contracts create incentives for the employers 
to conclude CLCs instead of LCCs. Blurred boundaries between dif-
ferent types of contracts, the weak bargaining power of workers, 
and the structural weakness of the rule of law make it possible and 
easy, which is consistent with theoretical predictions.

Minimum wage increases, however substantiated by increasing 
productivity (Kabaj 2013), are particularly important here, as in 
recent years they have augmented labour costs of the lowest-inco-
me earners, which are mostly aff ected by CLCs. Given the substan-
tial diff erences in labour costs, forcing employees into CLCs instead 
of LCCs can be an eff ective way of lowering overall fi nancial costs in 
order to improve the fi nancial results of companies (e.g. TVP – 
Polish public TV; LOT – a  Polish airlines company with a  state’s 
majority stake alongside private shareholders – employees in both 
companies were suggested/threatened to switch to CLCs in order to 
improve fi nancial balances). As suggested by the labour market seg-
mentation theory, the distribution and frequency of CLCs seems to 
be in line with the general segmentation of the Polish economy. 
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CLCs are more widespread in the micro-enterprise sector, which is 
more labour-intensive, prone to undertake cost-reducing strategies 
and under less supervision from the Labour Inspectorate. Other 
time-specifi c factors, such as the rise of TWA in which CLCs are 
widespread, and unstable demand after the last economic crisis 
that provided incentives to seek fl exible contract termination possi-
bilities, have also contributed to the use of illegal CLCs.

It has been noted that the use of CLCs is somewhat “patterned” 
as in certain situations both parties of the contract have incentives 
to conclude CLCs (Benio 2010), mostly because of the construction 
of the tax wedge, which disproportionately burdens low-income 
earners when compared with other developed countries. It is note-
worthy to mention that the tax law stipulates that if one terminates 
a  LCC with one’s employer, and starts being self-employed while 
providing services to their previous employer (which can lower 
costs), one still has to pay personal income tax instead of corporate 
income tax for 12 months after the termination of the LCC. Th is is 
not, however, the case when a CLC is concluded. 

Except for fi nancial issues, all the arguments that are applicable 
to the abuses of FTCs should also be analysed in terms of CLCs. 
CLCs are also being used by employers to obtain more fl exibility, in 
order to limit their economic risk, as a  way of disciplining and 
“motivating” workers (wage is paid for the work performed and not 
for the time spent performing work), and as substitutes for con-
tracts for a  trial period. Th e problem is further aggravated by 
government policy (e.g. the government pays social security contri-
butions for students on contracts for mandate and does not pay it 
for students working on LLCs which may create path dependency 
situations). 

Given the place of the CLCs in the “hierarchy of contracts”, it 
should be concluded that the illegal use of CLCs instead of LCCs is 
a specifi cally Polish version of the grey economy. Th e grey economy 
in Poland is especially widespread as a supplement to the “formal 
sector”, i.e. providing services without invoices in order to avoid 
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paying taxes, paying minimum wage but paying additional “envelo-
pe wage”, etc. Illegal CLCs should be treated as such phenomena, 
placing them somewhere between actions that are compliant with 
the law from a formal point of view, and the grey economy in its 
purest sense. CLCs provide a minimum level of formalisation (exi-
stence of contract, certain timeframe and wage), while avoiding the 
costs that would be borne while using relatively more rigid and 
costly LCCs.
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S t r e s z c z e n i e

Przyczyny rozpowszechniania się umów cywilnoprawnych 
zamiast umów o pracę – stadium naruszeń prawa pracy

Artykuł podsumowuje dane dotyczące użycia umów cywilnoprawnych zamiast umów o pra-
cę oraz ustalenia innych badań dotyczące segmentacji rynku pracy w Polsce i próbuje skon-
ceptualizować rolę, dynamikę i dystrybucję sprzecznego z prawem wykorzystywania tych 
umów. Polski rynek pracy należy do poddanych największej segmentacji wśród krajów roz-
winiętych. Wzrost wykorzystania umów cywilnoprawnych jest alarmujący, ponieważ umo-
wy te są wyjątkowo niekorzystne dla pracowników. W trakcie kryzysu istotnie wzrósł odse-
tek umów cywilnoprawnych zawieranych z  naruszeniem Kodeksu pracy, tj. w  sytuacji, 
w której formalnie powinna być zawarta umowa o pracę. Artykuł dzieli przyczyny za tym 
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stojące na strukturalne (niejasność pojęć prawa pracy, regulacje ochrony zatrudnienia, kon-
strukcja klina podatkowego, siła przetargowa pracowników, słabość inspekcji pracy oraz 
ogólny niski poziom przestrzegania prawa) oraz związane z aktualną sytuacją (niepewność 
ekonomiczna po kryzysie, rozwój agencji pracy tymczasowej, polityka wynagrodzenia mini-
malnego oraz kryzys wewnątrz doktryny i orzecznictwa prawa pracy dotyczący centralnych 
pojęć). Autor stoi na stanowisku, że umowy cywilnoprawne służą jako forma „minimalnej” 
formalizacji stosunków między pracodawcą a pracownikiem, którą powinno się sytuować 
między nieformalnym zatrudnieniem i zatrudnieniem na umowach kodeksowych.

S ł o w a  k l u c z o w e :  u m o w y  c y w i l n o p r a w n e ,  n a r u s z e n i a  p r a w a 
p r a c y ,  s e g m e n t a c j a  r y n k u  p r a c y ,  P o l s k a
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W niniejszym artykule podjęta zostaje ana-
liza strategii związków zawodowych 
w  odniesieniu do problemów segmentacji 
rynku pracy w Polsce, w szczególności eks-
pansji prekaryjnych (niestandardowych 
i niskopłatnych) form zatrudnienia. Podsta-
wą empiryczną tekstu są wyniki badań pro-
wadzonych w  czterech branżach (hutnic-
twie, służbie zdrowia, budownictwie 
i  handlu) w  2015–2016 roku, w  oparciu 
o analizę wywiadów eksperckich z przedsta-
wicielami związków zawodowych, praco-
dawców i administracji państwowej. Analiza 
zebranego materiału pozwala odpowiedzieć 
na pytanie o wpływ zróżnicowanej siły prze-
targowej (strukturalnej i  stowarzyszenio-

wej) pracowników w badanych branżach na 
formy i  skuteczność strategii związków 
zawodowych wobec problemów prekaryza-
cji zatrudnienia. Twierdzimy, że pomimo 
przesunięcia działań związkowych z pozio-
mu rokowań zbiorowych na poziom dyskur-
sywny i  polityczny, skuteczne przeciwdzia-
łanie segmentacji rynku pracy wymaga 
wzmocnienia siły strukturalnej pracowni-
ków, co tylko w  pewnym stopniu zależne 
jest od strategii związków zawodowych.

S ł o w a  k l u c z o w e :  s e g m e n t a -
c j a  r y n k u  p r a c y ,  p r e k a r y j n e 
z a t r u d n i e n i e ,  z w i ą z k i  z a w o d o -
w e ,  s i ł a  p r z e t a r g o w a ,  P o l s k a
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Wstęp
Zarówno w ogólnoeuropejskiej debacie akademickiej, jak i w deba-
cie publicznej, Polska od kilku lat funkcjonuje jako przykład względ-
nie elastycznego rynku pracy, charakteryzującego się niskimi płaca-
mi oraz stosunkowo niskim poziomem zabezpieczeń społecznych, 
szczególnie dla bezrobotnych [Raport NSZZ Solidarność 2010; 
Trappmann 2011a]. W 2014 roku 28,3 procent wszystkich pracują-
cych było zatrudnionych na umowach czasowych, co sytuowało 
nasz kraj na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej. Nakłada się na 
to niskopłatność pracy. Polska, po Łotwie, Litwie i Rumunii, należy 
do państw Unii Europejskiej z najwyższym odsetkiem osób zdefi -
niowanych przez Eurostat jako niskozarabiające. W 2010 roku było 
to 24,2 procent ogółu pracujących [Eurostat LFS]. Dodatkowo 
w 2014 roku między 4,4 procent a 8,2 procent wszystkich pracują-
cych pracowało wyłącznie na podstawie umów cywilnoprawnych 
[por. GUS 2015a; GUS 2016], 6,8 procent było samozatrudnionych 
poza rolnictwem (13,8 procent ogółem we wszystkich branżach), 
4,4  procent było zatrudnionych poprzez agencje pracy tymczaso-
wej. Dodatkowo 7,1 procent zatrudnionych pracowało w niepełnym 
wymiarze czasu pracy [Eurostat LFS].

Wymienione formy niestandardowego zatrudnienia wiążą się 
z  większą niepewnością pracy i  dochodu bądź to z  powodu krót-
szych okresów wypowiadania umów lub ich braku (jak w przypadku 
umów cywilnoprawnych), bądź z powodu uelastycznienia czasu pra-
cy oraz ograniczonego dostępu do zabezpieczeń społecznych 
w przypadku części umów cywilnoprawnych. Na to nakłada się niski 
poziom członkostwa w  związkach zawodowych powodowany tak 
formalnoprawnymi ograniczeniami (szczególnie w  przypadku 
zatrudnienia cywilnoprawnego), jak i  indywidualnymi obawami 
przed utratą pracy. Istniejące badania [Bednarski, Frieske 2012; 
Kiersztyn 2015] sugerują, że w Polsce pogłębia się proces segmen-
tacji rynku pracy. Pojęcie segmentacji rynku pracy rozumiemy jako 
podział rynku pracy na obszary, w których pracownicy i pracodawcy 
działają na podstawie odmiennych zasad postępowania, charakte-
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ryzują się różnymi cechami, przy czym zasadniczą linią podziału 
jest stopień zinstytucjonalizowanej i zwyczajowej ochrony pracow-
ników przed działaniem ostrej rynkowej konkurencji [Kryńska 
1996; Kozek 2013]. 

Niniejszy artykuł podejmuje rzadko analizowany w polskiej lite-
raturze przedmiotu problem wpływu działań podejmowanych 
przez związki zawodowe na procesy segmentacji rynku pracy, 
w szczególności w zakresie przezwyciężania negatywnych efektów 
prekaryzacji pracy. Prekaryzację rozumiemy bowiem właśnie jako 
mechanizmy, które wytwarzają, reprodukują lub rozprzestrzeniają 
nieuprzywilejowane segmenty rynku pracy pod kątem: 1) niskich 
płac; 2) ograniczonego dostępu do zabezpieczeń społecznych; 
3)  niskiego poziomu bezpieczeństwa zatrudnienia; 4) innych 
warunków, które czynią pracę mniej stabilną niż ta wykonywana 
na podstawie standardowych umów (na czas nieokreślony) [Kahan-
cová, Martišková 2014]. Stawiamy pytanie o  to, w  jakim stopniu 
odpowiedzi związków zawodowych na problem prekaryzacji pracy 
uwarunkowane są siłą przetargową pracowników [Wright 2000; 
Silver 2009] na poziomie branżowym w hutnictwie, służbie zdro-
wia (szpitalnictwie), budownictwie i handlu detalicznym, w warun-
kach procesów decentralizacji i erozji systemu rokowań zbiorowych 
w Polsce. 

Formułujemy tezę, że pomimo przesunięcia działań związko-
wych z  poziomu rokowań zbiorowych na poziom dyskursywny 
i polityczny, skuteczne przeciwdziałanie pogłębiającej się segmen-
tacji rynku pracy wymaga wzmocnienia siły strukturalnej pracow-
ników. Teza taka poddana zostaje weryfi kacji w toku analizy zebra-
nego materiału empirycznego. Ten ostatni obejmuje 22 wywiady 
eksperckie z przedstawicielami związków zawodowych, pracodaw-
ców i administracji państwowej przeprowadzonych w latach 2015–
2016. W  kolejnych częściach artykułu zarysowujemy ramy anali-
tyczne i  metodologiczne przeprowadzonych badań i  opisujemy 
pokrótce przebieg procesów prekaryzacji pracy i odpowiedzi na nie 
ze strony związków zawodowych na poziomie krajowym. Empi-
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ryczna część artykułu odsłania cztery studia przypadku badanych 
branż, we wnioskach zaś wracamy do postawionego we wstępie 
pytania badawczego. 

Ramy analityczne: segmentacja rynku pracy 
a siła przetargowa pracowników

Segmentacja rynku pracy oraz związane z nią procesy prekaryzacji 
pracy podważają neoklasyczne założenia o istnieniu uniwersalnych 
mechanizmów alokacji siły roboczej, regulowanej przez prosty ryn-
kowy mechanizm popytu i  podaży, wskazując szereg społecznych 
i  ekonomicznych czynników, które wypływają na wytwarzanie 
i pogłębianie się społecznych nierówności na rynku pracy [Doerin-
ger, Piore 1971; Edwards 2002; Kozek 2013]. Czynniki te nie są 
związane wyłącznie z miejscem zatrudnienia czy posiadanymi kwa-
lifi kacjami, ale sięgają głębiej: strukturalnych, instytucjonalnych 
i organizacyjnych podziałów społecznych. Segmentacja na bardziej 
i mniej uprzywilejowane grupy na rynku pracy wpływa z kolei, jak 
pokazują badania, na siłę przetargową pracowników, która może 
realizować się w różnych formach i mieć różne natężenie [Wright 
2000; Silver 2009]. 

Siła przetargowa pracowników to inaczej ich możliwości realiza-
cji indywidualnych i  zbiorowych interesów, w  tym interesów klas 
społecznych [Wright 2000: 962]. Siła strukturalna wynika z  ich 
usytuowania w systemie gospodarczym [Wright 2000; Silver 2009: 
35] i zależy od uwarunkowań zewnętrznych, w tym m.in. cech ryn-
ku pracy, jak i wewnętrznych, tj. samego podziału i organizacji pra-
cy w  zakładach lub szerzej łańcuchach produkcji i  usług. Beverly 
Silver [2009: 35] rozróżnia tutaj dwa rodzaje siły, „rynkową siłę 
przetargową”, wynikającą z charakterystyk rynku pracy i pracowni-
ków, oraz „siłę przetargową miejsca pracy”, która odzwierciedla 
strategiczne usytuowanie pracowników w ramach branży. 
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Tabela 1. Typy siły przetargowej pracowników

Siła strukturalna

Rynkowa siła przetargowa: poziom kwalifi kacji pracowników; poziom bezrobocia; zapotrze-
bowanie na siłę roboczą; zakres zabezpieczeń socjalnych (w tym możliwość utrzymania się 
z dochodów poza pracą najemną); mobilność pracowników (w tym możliwość zatrudnienia 
za granicą)

Siła przetargowa miejsca pracy: miejsce pracowników w podziale pracy i procesie pro-
dukcji, w tym skłonność pracodawców do rokowań zbiorowych z pracownikami, by unikać 
groźby przerw w produkcji/dostarczaniu usług, złożoność sieci podwykonawców

Siła stowarzyszeniowa

Regulacje prawne dotyczące zrzeszania się pracowników oraz dostępne pozazwiązkowe 
sposoby reprezentacji interesów pracowniczych (np. występowanie rad pracowników, or-
ganizacji pozarządowych działających na rzecz praw pracowniczych, ruchów społecznych)

Zasoby organizacyjne związków zawodowych: zasoby członkowskie, kadrowe, informa-
cyjne, infrastrukturalne, materialne; wewnętrzna organizacja, typ przywództwa, relacje 
między związkami zawodowymi oraz między związkami a pozazwiązkowymi organizacjami 
pracowników

Siła instytucjonalna i polityczna związków zawodowych: pozycja instytucjonalna związków 
w ramach systemu stosunków przemysłowych, zdolność do wpływania na zmianę regu-
lacji prawnych rynku pracy poprzez rokowania zbiorowe, inne formy wpływu na procesy 
legislacyjne (np. lobbing)

Siła dyskursywna związków zawodowych: zdolność do konstruowania zbiorowych narracji 
o stosunkach pracy, które wypływają na poziom świadomości społecznej o warunkach 
pracy i skłonność do mobilizacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie Behrens et al. 2004; Levesque i Murray 2010; 
Wright 2000; Silver 2009.

Drugi z typów sił wyróżnionych przez Erika O. Wrighta [2000: 
962], to siła stowarzyszeniowa, która ma różnorodne odmiany 
i  skutkuje powstawaniem zbiorowej organizacji pracowników. 
W niniejszym tekście za czynniki wpływające na siłę stowarzysze-
niową uznajemy: regulacje prawne dotyczące zrzeszania się, dostęp-
ne sposoby reprezentacji interesów pracowniczych, zasoby organi-
zacyjne związków zawodowych i  ruchów pracowniczych, 
usytuowanie związków zawodowych/ruchów pracowniczych w sys-
temie instytucjonalnym i politycznym, a także ich siłę dyskursywną 
[Behrens et al. 2004; Levesque, Murray 2010]. Ważnym czynnikiem 
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pośredniczącym pomiędzy typami sił pracowników a  działaniami 
organizacji pracowniczych jest sprawstwo rozumiane jako zdolność 
do „wywoływania różnicy” w  określonym stanie rzeczy [Giddens 
2003: 53], a w kontekście związków zawodowych, „wybory i strate-
gie realizowane przez liderów związkowych i ich organizacje” [Tur-
ner 2007: 1]. Podsumowanie różnych typów siły przetargowej 
przedstawia tabela 1.

Analiza siły przetargowej w  różnych branżach i  na poziomie 
ogólnokrajowym jest istotna w kontekście badania strategii związ-
ków zawodowych wobec prekaryzacji zatrudnienia, gdyż wskazuje 
na potencjał do organizowania się, a tym samym zmiany społecznej 
prowadzącej do polepszenia warunków pracy. Jak wskazały wcze-
śniejsze badania w  usługach publicznych w  Polsce [por. Kozek, 
Kubisa 2011], potencjał mobilizacji pracowników wiąże się ze sto-
sunkami przemysłowymi panującymi w określonej branży i zakła-
dzie pracy. Im większa fragmentacja i decentralizacja systemu roko-
wań zbiorowych, tym większa tendencja do konkurencji opartej na 
kosztach płacowych i warunkach zatrudnienia, a w konsekwencji do 
prekaryzacji pracy [Kozek, Kubisa 2011: 173]. Sposoby reagowania 
na te procesy i ich moc oddziaływania zależą nie tylko od siły struk-
turalnej pracowników i  zasobów organizacyjnych związków zawo-
dowych, ale też od instytucjonalnej i politycznej siły stowarzysze-
niowej, przede wszystkim możliwości wpływania przez organizacje 
pracownicze na regulacje rynku pracy, a  także od siły dyskursyw-
nej  – możliwości wpływania i  nadawania tonu debacie publicznej 
o stosunkach pracy. 

Metodologia badań

Poszukując odpowiedzi na pytanie, jak różne rodzaje sił pracowni-
ków i związków zawodowych w czterech branżach – służbie zdro-
wia, hutnictwie, budownictwie i handlu – przekładają się na zmianę 
sytuacji osób pracujących na sprekaryzowanych warunkach, odwo-
łujemy się do wyników międzynarodowego projektu badawczego 
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„PRECARIR – Rozwój dualnego rynku pracy: przeciwdziałanie pre-
karyjnemu zatrudnieniu w nowych krajach członkowskich poprzez 
stosunki przemysłowe”1, realizowanego w Polsce od marca 2015 do 
września 2016 roku. Projekt stawiał sobie za cel zbadanie, w  jaki 
sposób strategie pracodawców i  związków zawodowych w  10 kra-
jach członkowskich Unii Europejskiej (Chorwacji, Czechach, Grecji, 
Litwie, Łotwie, Polsce, Rumunii, Słowenii, Słowacji, na Węgrzech) 
wpływają na sytuację pracowników w niestandardowych i sprekary-
zowanych formach zatrudnienia2. Jeśli chodzi o ramy czasowe, to 
kluczowym dla analizy okresem był przebieg dualizacji rynku pracy 
po wybuchu globalnego kryzysu fi nansowego w 2007/2008 roku3. 
W Polsce w ramach projektu przeprowadzono 22 wywiady eksperc-
kie z przedstawicielami związków zawodowych, organizacji praco-
dawców i  władz państwowych, dotyczące działań partnerów spo-
łecznych mających na celu ograniczenie rozwoju dualnego rynku 
pracy oraz prekaryjnego (niskopłatnego, niepewnego) zatrudnie-
nia. Do analizy zebrano również dane zastane dotyczące segmenta-
cji rynku pracy i  prekaryjnego zatrudnienia, w  tym dane GUS, 
raporty Państwowej Inspekcji Pracy, sondaże i  elektroniczne bazy 
danych Eurostatu.

Poziom krajowy: przyczyny prekaryzacji zatrudnienia 
i działania związków zawodowych

Odpowiedź na pytanie o  znaczenie siły przetargowej związków 
zawodowych dla przezwyciężania negatywnych konsekwencji proce-
sów prekaryzacji zatrudnienia wymaga skrótowego choćby naszki-

1  Projekt PRECARIR (VS/2014/0534) był fi nansowany przez Dyrekcję Generalną ds. 
Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej.
2  W projekcie badano dodatkowo sytuację w branży agencji pracy tymczasowej, którą ze 
względu na ograniczone ramy niniejszego tekstu zdecydowano się tutaj pominąć. 
3  O ile w projekcie posługiwano się pojęciem dualizacji rynku pracy, w artykule zdecydowa-
liśmy posłużyć się szerszym pojęciem segmentacji, które zdaje się lepiej oddawać wielowy-
miarowość społecznych podziałów rynku pracy. 
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cowania uwarunkowań tych procesów na poziomie krajowym. Choć 
zjawisko prekaryzacji istniało w Polsce także przed 1989 rokiem, to 
po transformacji systemowej zyskało nowy kształt w  związku 
z  nowym porządkiem instytucjonalnym i  wprowadzeniem gospo-
darki kapitalistycznej. Nowy wymiar prekaryzacji zatrudnienia 
w latach 90. był związany przede wszystkim z: 1) gwałtownym wzro-
stem bezrobocia i  pojawieniem się nowych, często niskopłatnych 
miejsc pracy w toku ekspansji nowego sektora prywatnego, restruk-
turyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i części usług 
publicznych, co osłabiło siłę strukturalną pracowników; 2) spadkiem 
płac realnych (szczególnie silnym w latach 1989–93) oraz ogranicze-
niem dostępu do zabezpieczeń społecznych dla bezrobotnych; 3) 
ogromnym spadkiem uzwiązkowienia (z 38 procent w 1987 roku do 
20 procent w 2000 roku, Wenzel 2009; Feliksiak 2015), które osłabi-
ło siłę stowarzyszeniową związków zawodowych. 

W  kolejnych latach możemy mówić o  dwóch następujących po 
sobie falach, które pogłębiły proces segmentacji rynku pracy. Pierw-
sza z nich związana jest z kontynuacją procesu prywatyzacji przed-
siębiorstw państwowych i  restrukturyzacji sektora publicznego 
oraz dostosowywaniem polskich regulacji do prawodawstwa 
i wymogów akcesji do Unii Europejskiej pod koniec lat 90. i pierw-
szych lat po roku 2000. Druga zaś ze zmianami, jakie zaszły od 2008 
roku – czyli po wybuchu globalnego kryzysu fi nansowego. Jeśli cho-
dzi o pierwszy z wymienionych okresów, zasadniczym zjawiskiem 
był gwałtowny wzrost ilości umów czasowych, z 5,6 procent w 2000 
roku do 28,2 procent w  2007 roku [Eurostat LFS]. Wśród wielu 
przyczyn tego procesu, wskazać można na zmiany w prawie pracy 
po 2000 roku, m.in. wprowadzenie w latach 2002–2004 możliwości 
zawierania nieograniczonej liczby umów na czas określony. Imitu-
jąc zalecenia Europejskiej Strategii Zatrudnienia, kolejne rządy 
i  organizacje pracodawców akcentowały konieczność deregulacji 
rynku pracy w celu zwalczania bezrobocia oraz przyciągnięcia bez-
pośrednich inwestycji zagranicznych. Możliwości ograniczenia seg-
mentacji rynku pracy poprzez rokowania zbiorowe były niewielkie 
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ze względu na niski poziom uzwiązkowienia, słabą reprezentatyw-
ność organizacji pracodawców, postępującą decentralizację roko-
wań zbiorowych, a także „pozorny korporatyzm” na poziomie kra-
jowym [Ost 2011; Gardawski i in. 2012; por. też Muszyński, w tym 
numerze]. 

W  latach 2008–2014, po wybuchu globalnego kryzysu ekono-
micznego, możemy mówić o  utrzymujących się tendencjach seg-
mentacji rynku pracy z poprzednich lat. W latach 2008–2013 liczba 
pracujących na podstawie umów na czas określony utrzymywała się 
na podobnym poziomie około 26–27 procent [Eurostat LFS]. Jed-
nak częste zmiany regulacji prawnych rynku pracy, a także niesta-
bilny kontekst makroekonomiczny uruchomiły oddolne praktyki 
dostosowawcze pracodawców nakierowane na dalsze uelastycznia-
nie zatrudnienia. Ponadto polityki rynku pracy nadal przyjmowały 
kształt uelastyczniania zatrudnienia na rzecz utrzymywania kon-
kurencyjności polskiej gospodarki i  ograniczania likwidacji miejsc 
pracy [Maciejewska, Mrozowicki, Piasna 2016]. Obecnie (2014–
2016) obserwujemy kolejne zmiany w  regulacjach rynku pracy. 
Jeden z kierunków wyznaczyła Komisja Europejska pod wpływem 
nacisków ze strony związków zawodowych. W 2014 roku, w obliczu 
nadchodzących wyborów parlamentarnych, rządząca koalicja PO-
-PSL stworzyła długofalową strategię – tzw. Pakt dla pracy ograni-
czający tymczasowe i elastyczne zatrudnienie, co następnie przeło-
żyło się na nowe regulacje w 2015 roku, dotyczące ujednoliconych 
standardów wypowiadania umów na czas określony i nieokreślony4. 

Jak wskazywano w poprzednich opracowaniach [Czarzasty, Mro-
zowicki 2014; Trappmann 2011a] – do początku kryzysu w 2008 r. 
związki zawodowe w  Polsce nie odnosiły się w  swoich strategiach 

4 „Pakt dla pracy 2014” miał swoje odzwierciedlenie we wprowadzonej do Kodeksu pracy 
nowelizacji (obowiązującej od 22 lutego 2016 roku), która ograniczyła maksymalny czas 
trwania umów na czas określony (po trzech kolejnych umowach na czas określony trwają-
cych łącznie nie dłużej niż 33 miesiące, czwarta umowa o pracę jest na czas nieokreślony). 
Od stycznia 2016 roku pracodawców obowiązuje również odprowadzanie składek od umów 
zlecenia przynajmniej od poziomu krajowej płacy minimalnej.
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i  działalności do problemu niestandardowego i  prekaryjnego 
zatrudnienia. Wpływały na to rozmaite czynniki, przede wszyst-
kim: 1) prawne ograniczenia uzwiązkowiania sprekaryzowanych 
pracowników wynikające z Ustawy o związkach zawodowych, która 
wyklucza osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych i samo-
zatrudnionych z  członkostwa5; 2) antyzwiązkowe strategie praco-
dawców, lęk pracowników przed utratą pracy, brak zaufania do 
związków zawodowych, a także ograniczona wiedza o prawach pra-
cowniczych; 3) niechęć związków zawodowych do zaangażowania 
się w  organizowanie pracowników tymczasowych, którzy łatwo 
mogą stracić pracę, a przez to podstawy członkostwa w związku; 4) 
bardzo niski zasięg układów zbiorowych pracy (15 procent pracują-
cych w 2013, por. Visser 2013), w szczególności na poziomie bran-
żowym, co ogranicza możliwość objęcia nimi pracowników zatrud-
nionych w niestandardowych warunkach.

Pomimo tego duży wzrost czasowego zatrudnienia w  drugiej 
połowie lat 2000 (w szczególności umów na czas określony, a póź-
niej umów cywilnoprawnych) skłonił związki zawodowe do aktyw-
niejszego zajęcia się problemami pracowników w ramach elastycz-
nych form zatrudnienia. Zastój w  negocjacjach trójstronnych 
dotyczących płacy minimalnej (w latach 2010–2015), zmiany praw-
ne z  lat 2009–2013, a następnie wycofanie się związków zawodo-
wych z Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych w czerw-
cu 2013 roku zmusiły związki zawodowe do rozwijania nowych 
form protestu i działań. 

Ważnym narzędziem okazały się działania na poziomie krajo-
wym i międzynarodowym na rzecz ograniczenia prekaryzacji pracy 
przez zmianę prawodawstwa. Wymienić tu można m.in. skargę 
NSZZ „Solidarność” do Komisji Europejskiej dotyczącą nieprawi-
dłowej implementacji Dyrektywy Rady 99/70/WE (dotyczącą 
zatrudnienia na czas określony) w  Polsce, a  także skargę NSZZ 

5  W czerwcu 2015 Trybunał Konstytucyjny na wniosek OPZZ wskazał na niekonstytucyj-
ność takiego rozwiązania.
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„Solidarność” do Międzynarodowej Organizacji Pracy w 2011 roku 
oraz skargę OPZZ do Trybunału Konstytucyjnego, które dotyczyły 
dyskryminacji zatrudnionych w  ramach niepracowniczych form 
zatrudnienia przez obowiązującą w  Polsce Ustawę o  związkach 
zawodowych. Pierwsze efekty tych działań, m.in. w postaci zmiany 
Kodeksu pracy w części regulującej stosowanie umów na czas okre-
ślony, już nastąpiły; rekomendacje MOP i TK do zmiany w Ustawie 
o związkach zawodowych nadal oczekują na implementację. Obec-
nie (maj 2016) trwają prace nad zmianą ustawy w ramach Rady Dia-
logu Społecznego, która we wrześniu 2015 roku zastąpiła Komisję 
Trójstronną. 

Innym narzędziem były kampanie społeczne i protesty społecz-
ne poza miejscami pracy, które stworzyły potencjał dyskursywnej 
siły związków zawodowych [Urbański 2014], czego odzwierciedle-
niem było m.in. wejście do debaty publicznej na stałe określenia 
„umowy śmieciowe”. Można tu wymienić choćby kampanię „Syzyf” 
właśnie przeciwko stosowaniu umów „śmieciowych” (organizowa-
ną przez NSZZ „Solidarność”), demonstracje związkowe z  lat 
2011–2015 przeciwko cięciom w wydatkach publicznych, czy „dni 
protestu” z 2013 roku, w tym pierwszy od 1989 roku strajk gene-
ralny na Górnym Śląsku (organizowany przez największe centrale 
związkowe w Polsce). Mniejsze i bardziej radykalne związki zawo-
dowe (OZZ Inicjatywa Pracownicza, Konfederacja Pracy OPZZ) 
zaczęły (już w połowie lat 2000.) eksperymentować z różnymi for-
mami organizowania osób zatrudnionych na umowach cywilno-
prawnych, pracowników agencji pracy tymczasowej czy samoza-
trudnionych, tworząc komisje środowiskowe czy międzyzakładowe, 
a także organizowały kampanie społeczne dotyczące podwyższenia 
płacy minimalnej oraz sytuacji pracowników sprekaryzowanych 
(np. kampania „My, prekariat” OZZIP).

Podsumowując, w okresie spowolnienia gospodarczego w Polsce 
po 2008 roku obserwujemy z jednej strony „budzenie się” związków 
zawodowych i  podejmowanie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania 
niskopłatnym i  niestabilnym warunkom pracy, w  tym przede 
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wszystkim aktywności na rzecz zmiany prawa pracy i  zniesienia 
ograniczeń prawnych włączania pracowników na umowach cywil-
noprawnych i  samozatrudnionych w związki zawodowe. Z drugiej 
strony duże związki zawodowe w  Polsce nadal nie mają spójnej 
praktyki organizowania osób zatrudnionych na umowach cywilno-
prawnych, przez agencje pracy tymczasowej czy samozatrudnio-
nych. Na poziomie ogólnokrajowym główną kartą przetargową 
związków zawodowych jest ich siła dyskursywna oraz działania 
polityczne. W takim kontekście zasadne wydaje się przeanalizowa-
nie, na ile teza o takim dyskursywnym i politycznym przesunięciu 
strategii związkowych sprawdza się także na poziomie branżowym.

Hutnictwo

Naszą analizę sytuacji w  badanych branżach nie przez przypadek 
rozpoczynamy od hutnictwa. To właśnie ta branża traktowana była 
przez badaczy jako jeden z nielicznych przykładów dobrze rozwinię-
tego dialogu społecznego na poziomie branżowym [Gilejko 2011]. 
Jednak, jak pokazują badania Very Trappmann [2011b], sytuacja 
w hutnictwie uległa zasadniczej zmianie w wyniku kryzysu global-
nego, na który w  Polsce nałożyło się jeszcze rozwiązanie w  2009 
roku ponadzakładowego układu zbiorowego pracy. Obecnie rynek 
produkcji stali w  Polsce jest skonsolidowany w  rękach czterech 
zagranicznych i dwóch polskich holdingów, wśród których najwięcej 
udziałów (ok. 70 procent produkcji) ma międzynarodowa korpora-
cja Arcelor Mittal Poland. Firma posiada pięć największych hut 
w kraju i zatrudnia (jak szacują nasi respondenci) około 15 tys. pra-
cowników. Inne holdingi z  kapitałem zagranicznym (niemieckim, 
hiszpańskim i Stanów Zjednoczonych) to BGH, Celsa i CMC. 

W hutnictwie głównym mechanizmem napędzającym prekaryza-
cję pracy jest outsourcing pracy oraz uelastycznienie czasu pracy, 
a także dysproporcje płacowe pomiędzy pracownikami zatrudnionym 
bezpośrednio oraz pracownikami fi rm zewnętrznych. Te trzy cechy 
prekaryzacji zatrudnienia w  branży są historyczną konsekwencją 
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zarówno kolejnych programów restrukturyzacji i  prywatyzacji hut-
nictwa w Polsce, jak i w dalszej kolejności globalnego kryzysu fi nan-
sowego 2008 roku. Programy restrukturyzacji hutnictwa doprowa-
dziły do sytuacji niedoboru siły roboczej, z  czym zarządy 
sprywatyzowanych hut, w  szczególności AMP, zaczęły sobie radzić 
poprzez zlecania części prac w hutach fi rmom zewnętrznym. Na ten 
proces nałożył się globalny kryzys fi nansowy, który w AMP doprowa-
dził do spadku zatrudnienia z 23,7 tys. (w 2008) do 17 tys. (w 2011) 
[Teissier 2012]. Redukcja zatrudnienia była również związana z wyga-
śnięciem w  2009 roku pakietu socjalnego (wynegocjowanego przez 
związki zawodowe w 2003 roku), który chronił poziom zatrudnienia.

Jak szacuje przewodniczący Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ 
„Solidarność” około 30 procent siły roboczej w branży jest zatrudnio-
na w  elastycznych, niestabilnych warunkach, pracując dla fi rm 
zewnętrznych. Według naszych respondentów stosowanie outsour-
cingu jest strategią fi rm nakierowaną głównie na redukcję kosztów 
uelastycznionej produkcji, a  także ominięcie regulacji związanych 
z zatrudnieniem przez agencje pracy tymczasowej (APT). Choć w bran-
ży występuje zatrudnienie agencyjne, to kluczowy proces pracy 
w hutach jest określany jako prace niebezpieczne, co wyklucza jej zle-
canie APT. Ponadto, zlecając zatrudnienie przez APT, huty musiałyby 
płacić tym pracownikom takie same wynagrodzenia, jak pracownikom 
zatrudnianym bezpośrednio. Obecnie, według naszych responden-
tów, różnice w poziomach zarobków pracowników fi rm zewnętrznych 
i bezpośrednio zatrudnionych sięgają nawet do 50 procent.

Poziom uzwiązkowienia w branży sięga około 50 procent. Jed-
nak, jeśli chodzi o sektorowe rokowania zbiorowe, to – od czasu nie-
udanej próby podpisania nowego ponadzakładowego układu zbio-
rowego pracy w 2009 roku – dialog społeczny między stronami jest 
osłabiony. Wraz z  konsolidacją rynku hutniczego i  spadkiem siły 
stowarzyszeniowej organizacji pracodawców6 na rzecz wzrostu siły 

6  Związku Pracodawców Przemysłu Hutniczego, w którym nie ma dwóch z czterech naj-
większych holdingów – CMC i Celsa.
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przetargowej poszczególnych korporacji (głównie AMP), a  także 
brakiem sektorowej reprezentacji strony rządowej – rokowania 
zbiorowe odbywają się głównie na poziomie zakładowym. Przykła-
dem jest obowiązujący układ zbiorowy pracy w AMP, który obejmu-
je wszystkie pięć lokalizacji fi rmy w  Polsce. Ponadto w  wyniku 
restrukturyzacji hutnictwa, związki, by przetrwać, zmuszone były 
także do zmiany swojej struktury organizacyjnej. Po fuzji hut 
w dwóch holdingach – AMP i Alchemia – zdołały powołać międzyza-
kładowe organizacje związkowe (MOZ). Zmiana struktury organi-
zacyjnej wzmocniła siłę przetargową związków, co skutkowało lep-
szą integracją interesów pracowniczych, w  tym pracowników 
sprekaryzowanych. Dzięki temu w AMP, NSZZ „Solidarność” oraz 
NSZZ Pracowników AMP ze swoich składek pokrywają niektóre 
dodatki socjalne dla pracowników fi rm zewnętrznych, próbują 
wpływać na wzrost ich wynagrodzeń oraz monitorują warunki BHP.

W  jednej z  lokalizacji AMP, w  Dąbrowie Górniczej, organizacja 
związkowa przekształciła swoją strukturę z zakładowej na między-
zakładową, tworząc jedną komisję, zrzeszając zarówno pracowni-
ków zatrudnionych bezpośrednio przez AMP, jak i  przez fi rmy 
zewnętrzne. Obecnie uzwiązkowienie w  fi rmach zewnętrznych 
w AMP w Dąbrowie Górniczej sięga – jak szacują nasi respondenci 
– około 20–30 procent. Jednym z sukcesów tej organizacji związko-
wej było bezpośrednie zatrudnienie przez AMP 400 pracowników 
z fi rm zewnętrznych, a także wywalczenie Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych w  jednej z  fi rm zewnętrznych. Jak mówili 
nasi respondenci, celem komisji związkowej jest ograniczanie róż-
nic między dwiema formami zatrudnienia, głównie poprzez próby 
objęcia pracowników fi rm zewnętrznych układem zbiorowym pracy 
i przekształcenie ich formy zatrudnienia w zatrudnienie bezpośred-
nie, co ma prowadzić do stopniowej redukcji, a w konsekwencji eli-
minacji outsourcingu pracy. 

Zakładowe związki zawodowe, próbując dostosować się do zmie-
niających się warunków pracy w  hutnictwie, zdołały przekształć 
swoją strukturę, by móc odpowiadać na najbardziej palące problemy 
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pracownicze. W  odpowiedzi na rozwijającą się prekaryzację pracy, 
niektóre organizacje związkowe zdołały wykorzystać swoją siłę 
organizacyjną, by przeciwdziałać niestandardowym formom 
zatrudnienia i  pogarszaniu się warunków pracy. Sprzyjała temu 
nadal utrzymująca się siła strukturalna pracowników, wynikająca 
tak z siły przetargowej rynku pracy, jak i miejsca pracy – co głównie 
wiąże się z niedoborem wykwalifi kowanej kadry do procesu produk-
cyjnego i  uzwiązkowieniem pracowników kluczowych dla procesu 
produkcji. Innymi słowy, tak siła strukturalna pracowników bran-
ży, jak i utrzymanie siły stowarzyszeniowej związków zawodowych 
tworzą grunt pod działania na rzecz reprezentacji, ale przede 
wszystkim organizowania sprekaryzowanych pracowników hut.

Służba zdrowia

Biorąc pod uwagę siłę stowarzyszeniową, a także siłę przetargową 
rynku pracy spowodowaną niedoborem kadr w  branży, sytuacja 
w  służbie zdrowia przypomina sytuację w  hutnictwie. Jednak ze 
względu na specyfi kę zawodów medycznych, opartych na pracy 
opiekuńczej [por. Kubisa 2014], a  także znaczną decentralizację 
systemu kształtowania wynagrodzeń w  branży [Kozek, Kubisa 
2011: 170–173], przy nadal znacznym fi nansowaniu publicznym, 
działania związków zawodowych są odmienne. Proces prekaryzacji 
zatrudnienia w branży szpitalnictwa, która była przedmiotem ana-
lizy, można podzielić na dwa etapy, wynikające z  restrukturyzacji 
sektora rozpoczętej wraz z reformami pod koniec lat 90. Pierwsza 
fala dotknęła personel pomocniczy w szpitalach, wykonujący takie 
prace jak: sprzątanie, pranie i gotowanie, które od połowy lat 2000.  
zaczęły być przekazywane przez szpitale w  ręce prywatnych fi rm. 
Druga fala dotyczyła przede wszystkim lekarzy i rozpoczęła się wraz 
z wprowadzeniem (w wyniku protestów Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Lekarzy) w 2007 roku zmian w ustawie o zakładach 
opieki zdrowotnej. W związku z dostosowaniem polskiego prawo-
dawstwa do Dyrektywy 2003/88/WE o czasie pracy, wprowadzono 
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ograniczenie czasu pracy lekarzy do 48 godzin w tygodniu i wliczo-
no czas dyżuru do czasu pracy. Tym samym szpitale, zmuszone do 
przestrzegania limitów godzin pracy swoich pracowników, w sytu-
acji niedoboru lekarzy, zaczęły zatrudniać tych ostatnich dodatko-
wo, w ramach samozatrudnienia, w przypadku którego czas pracy 
nie musiał być przestrzegany. 

Obecnie, według szacunków przewodniczącej Sekretariatu 
Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”, około 75 procent lekarzy 
w  szpitalach jest samozatrudnionych. Ten mechanizm odbił się 
rykoszetem i włączył w niestandardowe formy zatrudnienia kolejne 
grupy zawodowe, w  tym pielęgniarki i  położne, osoby pracujące 
w laboratoriach, pracowniach rentgenowskich, pogotowiu ratunko-
wym. Swoisty proces „hybrydowego” zatrudnienia dotknął pielę-
gniarki i położne, które, obok pracy na etacie w sektorze publicz-
nym, podejmowały się świadczenia usług w  ramach umów 
cywilnoprawnych w sektorze prywatnym, co było głównie związane 
z  brakami kadrowymi w  ich profesji, a  także jej niskopłatnością. 
W szpitalnictwie ten proces wynikał przede wszystkim z wprowa-
dzenia w 2011 roku Ustawy o działalność leczniczej, która sformali-
zowała mechanizm samozatrudnienia pielęgniarek i  położnych 
w  szpitalach. Jak oceniła przewodnicząca regionu dolnośląskiego 
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i  Położnych 
(OZZPiP), z powodu niskich płac 65 procent pracownic z tych grup 
zawodowych ma dodatkowy kontrakt cywilnoprawny, a  dla około 
20 procent jest to główne źródło dochodu z pracy. Według danych 
Eurostatu, w branży opieki zdrowotnej i pomocy społecznej udział 
samozatrudnionych w  ogóle pracujących wzrósł z  poziomu 10,5 
procent w 2008 roku do 15,5 procent w 2014 roku.

Choć obecnie większość zatrudnionych w służbie zdrowia nadal 
pracuje w sektorze publicznym (58,4 procent, GUS), to liczba pracu-
jących w nim systematycznie spada (z poziomu 403,2 tys. w 2009 
roku do 376,5 tys. w  2014 roku). Odwrotny trend obserwujemy 
natomiast w  sektorze prywatnym (wzrost z  poziomu 183,7 tys. 
w 2009 roku do 268,5 tys. w 2014 roku). Z powodu niedoboru kadr 
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spowodowanych emigracją oraz spadkiem atrakcyjności niektórych 
zawodów medycznych (np. pielęgniarek) hybrydowe zatrudnienie 
doprowadziło do ogromnych różnic płacowych pomiędzy grupami 
zawodowymi, a także do intensyfi kacji pracy. Spowodowało to swo-
istą dekompozycję siły roboczej i  konfl ikty wewnątrz środowiska 
medycznego, co z  kolei skutkowało spadkiem poziomu uzwiązko-
wienia w  branży. Obecnie wynosi ono według szacunków GUS-u 
(2015b) 21 procent. Uzwiązkowienie osób pracujących w  służbie 
zdrowia na umowach cywilnoprawnych zdarza się, lecz jest ono 
„skutkiem ubocznym” hybrydowego zatrudnienia, gdzie podstawą 
członkostwa w związku jest stała umowa o pracę w publicznej pla-
cówce. 

Dodatkowo prywatyzacja służby zdrowia oraz brak spójnego sys-
temu zarządzania nią doprowadziły do decentralizacji procesu 
rokowań zbiorowych. Uzwiązkowienie koncentruje się głównie 
w sektorze publicznym, natomiast organizacje pracodawców repre-
zentują przede wszystkim sektor prywatny. Blokuje to rozwój roko-
wań zbiorowych, w tym możliwość podjęcia dyskusji o ponadzakła-
dowym układzie zbiorowym pracy (ostatnie próby jego negocjowania 
miały miejsce w 1998 roku), który mógłby się stać narzędziem do 
ograniczenia negatywnych konsekwencji niestandardowego zatrud-
nienia. 

Niemniej związki zawodowe podejmują działania w  kierunku 
uregulowania systemu fi nansowania płac w  branży. Jeśli chodzi 
o  OZZPiP, kluczowe znaczenie ma ich zdolność mobilizacyjna, 
przede wszystkim do ulicznych protestów i strajków okupacyjnych. 
Biorąc pod uwagę najnowsze wydarzenia, w  2015 roku OZZPiP 
zagroził organizacją masowych protestów, żądając podwyżki płac 
(o 1500 zł) i wzrostu zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Po dłu-
gich negocjacjach, a także w obliczu nadchodzących wyborów parla-
mentarnych, Ministerstwo Zdrowia (MZ) zgodziło się na (średnio) 
300 zł podwyżki dla pielęgniarek i położnych, w placówkach fi nan-
sowanych przez NFZ. Doprowadziło to do niezadowolenia innych 
grup zawodowych służby zdrowia. Pod koniec 2015 roku NSZZ 
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„Solidarność” i OPZZ oraz organizacje pracodawców (Konfederacja 
Lewiatan i Pracodawcy RP) opracowali swoje stanowisko i rekomen-
dacje dla MZ dotyczące uregulowania systemu fi nansowania płac 
w  branży. Zamiast podwyżek dla konkretnej grupy zawodowej 
postulowano wprowadzenie taryfi katora płac (tzw. referencyjnej 
proporcji wynagrodzeń) pośród wszystkich grup w branży. Nie ma 
jeszcze konkretnych efektów tych działań, a  stanowisko to jest 
obecnie (2016) dyskutowane w ramach Rady Dialogu Społecznego.

Można stwierdzić, że w przypadku służby zdrowia istniejąca siła 
strukturalna pracowników, związana z  brakami kadrowymi, prze-
kłada się na siłę stowarzyszeniową, co pokazują zdolności mobiliza-
cyjne OZZPiP oraz OZZL. W  tym kontekście stosunkowo mocna 
pozycja negocjacyjna pielęgniarek i  położnych oraz hybrydowe 
zatrudnienie członkiń związku umożliwiają publiczne wystąpienia 
przeciwko prekaryzacji pracy ich branży, w  tym protestowanie 
i  zabieranie głosu w  sprawie negatywnych konsekwencji umów 
cywilnoprawnych w  zawodzie. Innymi słowy OZZPiP, bazując na 
swojej sile strukturalnej i  stowarzyszeniowej, próbuje ograniczać 
negatywne efekty samozatrudnienia, przede wszystkim postulując 
podwyżki płacowe, które ograniczyłby konieczność zarobkowania 
w  kilku miejscach równocześnie. Z  kolei działania Sekretariatu 
Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” oparte są w większym stop-
niu na sile instytucjonalnej, umożliwiającej wpływ na regulacje 
prawne. Jest to taktyka przeciwdziałania prekaryzacji poprzez 
zapewnienie formalnych ram dla stabilnego systemu fi nansowania 
płac w branży, co wpłynęłoby na ich coroczny wzrost we wszystkich 
grupach zawodowych.

Budownictwo

Sytuacja w branży budownictwa różni się zasadniczo od hutnictwa 
i szpitalnictwa ze względu na dużo niższe uzwiązkowienie i jeszcze 
dalej idącą decentralizację rokowań zbiorowych. Obecnie na rynku 
budownictwa w  Polsce dominują przedsiębiorstwa mikro i  małe. 
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W 2014 roku 65,9 procent fi rm zatrudniało mniej niż 5 pracowni-
ków a tylko 44 więcej niż 500 [RS GUS 2015]. Samozatrudnieni od 
dłuższego czasu stanowią wysoki odsetek pracujących w  branży 
(w 2014 roku było to 22,2 procent, Eurostat LFS). Wysoki poziom 
samozatrudnienia i znaczna rola mikrofi rm wiążą się z istnieniem 
długich łańcuchów podwykonawców. Ponadto, branża charaktery-
zuje się również sporym udziałem pracy nierejestrowanej. Nasi roz-
mówcy potwierdzali, że pracujący bez umów mogą stanowić nawet 
do 30 procent siły roboczej. Dodatkowo, jeden z  respondentów 
sugerował, że około 20 procent pracowników dostaje dodatkową 
wypłatę poza umową, co wskazuje również na problem hybrydowe-
go zatrudnienia, w tym przypadku związanego z łączeniem zatrud-
nienia rejestrowanego i nierejestrowanego. 

Rynek pracy w budownictwie cechuje się także znaczną dywersy-
fi kacją płac, w tym istnieniem szerokiego marginesu prac niskopłat-
nych. Dane GUS [2015a] wskazują, że w 2014 roku aż 30 procent 
zarabiało poniżej płacy minimalnej (dotyczy to oczywiście zarobków 
rejestrowanych). Zaniżaniu płac oraz nieformalnemu zatrudnieniu 
sprzyja presja spełnienia warunków zamówień publicznych, które są 
jednym z kluczowych sposobów zdobywania przez fi rmy budowlane 
zleceń w Polsce. Wygrana zamówienia publicznego na budowy jest 
uzależniona głównie od ceny, jaką fi rmy oferują za wykonanie pracy. 
Tym samym najniższa cenowo oferta, zwykle zaniżająca koszty pra-
cy, ma największe szanse w  przetargu. Fragmentaryzacja rynku 
budownictwa, przede wszystkim wielość podmiotów podwykonaw-
czych zaangażowanych w  konkretną budowę, sprzyja wzrostowi 
konkurencyjności, co z  kolei przekłada się na presję na obniżanie 
kosztów pracy, szczególnie na końcu łańcucha podwykonawców. Na 
to nakładają się problemy związane z uelastycznieniem czasu pracy 
i jego wydłużeniem, w szczególności podczas szczytu robót budowla-
nych. Destablizacji warunków pracy w branży sprzyja także problem 
opóźniania płatności za wykonane usługi. 

Indywidualni pracownicy w branży, zwłaszcza robotnicy wykwa-
lifi kowani, posiadają nierzadko stosunkową dużą siłą przetargową 
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(rynku pracy), m.in. z powodu efektów migracji po 2004 roku skut-
kującej niedoborem kadr, luk w kształceniu zawodowym oraz roz-
woju budownictwa mieszkalnego i  inwestycji infrastrukturalnych 
współfi nansowanych przez UE. Jednak rozdrobnienie i  niestabil-
ność na rynku budowlanym wskazują raczej na stosunkowo niską 
siłę strukturalną pracowników jako zbiorowości, a  niski poziom 
uzwiązkowienia (ok. 3 procent w 2013 roku) – na niską siłę stowa-
rzyszeniową. Przeciwdziałaniu prekaryzacji pracy w  branży nie 
sprzyja brak zainteresowania największych branżowych związków 
zawodowych organizowaniem robotników zatrudnianych w  nie-
pewnych, niestabilnych warunkach. Poza nielicznymi wyjątkami, 
jak powstała w 2015 roku Międzyzakładowa Komisja Operatorów 
Żurawi OZZ Inicjatywa Pracownicza, zrzeszająca głównie robotni-
ków samozatrudnionych, duże centrale związkowe nie organizują 
pracowników szarej strefy, imigrantów (np. z Ukrainy) czy właśnie 
samozatrudnionych. W  połączeniu z  ograniczoną reprezentatyw-
nością organizacji pracodawców (szczególnie w odniesieniu do sek-
tora MŚP), przekłada się to na słabość sektorowych rokowań zbio-
rowych, których trójstronność jest dodatkowo słabo wspierana 
przez rząd. Pomimo to wstępuje dość prężna współpraca dwu-
stronna.

Jedną z ważniejszych odpowiedzi partnerów społecznych na pre-
karyzację warunków pracy w  branży było wypracowanie „Porozu-
mienia o minimalnej godzinowej stawce kalkulacyjnej w budownic-
twie dla robót budowlano-montażowych oraz w  gospodarce 
nieruchomościami”, które sięga połowy lat 90. Porozumienie zostało 
odnowione w  2014 roku i  przedłużone w  2015 roku. Obecnie ma 
charakter rekomendacji dla pracodawców, a  minimalna godzinowa 
stawka kalkulacyjna robót wynosiła 14,83 zł (w 2015 r.), obejmując 
wszystkie koszty pracodawców, m.in. urlopy, zwolnienia chorobowe, 
koszty badań lekarskich, ubrania robocze. Faktyczne płace zdaniem 
naszych rozmówców są wyższe: robotnik wykwalifi kowany zarabia 
około 30–40 zł na godzinę a niewykwalifi kowany ok. 18–20 zł, jed-
nak Porozumienie wyznacza punkt odniesienia. 
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Kolejnym rozwiązaniem zainicjowanym przez naczelnego 
inspektora pracy i Polski Związek Inżynierów i Techników Budow-
nictwa, we współpracy z poszczególnymi zakładowymi organizacja-
mi związkowymi, było wypracowanie tzw. Porozumienia dla bezpie-
czeństwa, podpisanego w  2011 roku przez 10 największych, 
międzynarodowych fi rm budownictwa w  Polsce. Ma ono formę 
miękkich regulacji, a strony zgadzają się na stosowanie wspólnego 
schematu dokumentacji BHP (np. raportowania o wypadkach), cer-
tyfi kowania kwalifi kacji zawodowych robotników budowlanych 
oraz ich cyklicznych szkoleń. Choć problem dyscyplinowania pod-
wykonawców do przestrzegania porozumienia nie jest w pełni roz-
wiązany, dzięki porozumieniu niektóre wielkie przedsiębiorstwa 
zerwały współpracę z podwykonawcami, którzy notorycznie łamali 
standardy BHP. 

Do istotnych sukcesów współpracy bilateralnej w branży należy 
lobbing na rzecz zmian w  ustawie o  zamówieniach publicznych, 
w  postaci wprowadzenia pozacenowych kryteriów rozstrzygania 
przetargów publicznych. Te działania znalazły częściowe odzwier-
ciedlenie w  nowelizacji ustawy w  2014 roku. Obecnie kryterium 
cenowe nie jest jedyne. Pod pewnymi warunkami publiczny zlece-
niodawca może zawrzeć w przetargu takie kryteria jak zatrudnianie 
pracowników na podstawie umowy o pracę. 

Podsumowując, w budownictwie ograniczona siła strukturalna 
pracowników przekłada się na ich niską siłę stowarzyszeniową, 
dodatkowo osłabianą przez brak zaangażowania branżowych 
związków zawodowych w organizowanie samozatrudnionych i pra-
cujących w szarej strefi e. Niewielka siła przetargowa wymusza na 
związkach zawodowych poszukiwanie rozwiązań problemów pre-
karyzacji pracy poza systemem rokowań zbiorowych w  postaci 
rekomendacji wypracowywanych wspólnie z  kluczowymi praco-
dawcami. Jest to działanie nowatorskie, jednak, pozbawione opar-
cia w  sile strukturalnej i  stowarzyszeniowej, nie ma skutecznego 
przełożenia na faktyczne stosunki pracy. Innymi słowy, siła prze-
targowa tak związków zawodowych, jak i organizacji pracodawców, 
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znajduje przełożenie przede wszystkim na poziomie siły dyskur-
sywnej, głównie w postaci nadawania tonu debacie o bezpieczeń-
stwie pracy. 

Handel

Ostatnia z  omawianych branży, handel detaliczny, przypomina 
budownictwo pod względem niskiego poziomu uzwiązkowienia 
i słabej siły strukturalnej pracowników. W przeciwieństwie jednak 
do budownictwa, organizacje pracodawców w handlu nie są zainte-
resowane dialogiem społecznym na poziomie branżowym. Na 
początku lat 2000., warunki oraz stosunki pracy w branży stały się 
przedmiotem publicznej krytyki, m.in. za sprawą niskopłatności, 
naruszania przepisów BHP oraz regulacji prawa pracy. Przyczyniło 
się to do wzmożonych wysiłków na rzecz organizowania pracowni-
ków w  międzynarodowych sieciach handlowych przez związki 
zawodowe, a także do rozwoju organizacji społecznych działających 
na rzecz poprawy warunków pracy w sklepach wielkopowierzchnio-
wych i dyskontach [Czarzasty 2010]. Współpraca związków zawo-
dowych, Państwowej Inspekcji Pracy oraz organizacji pozarządo-
wych zaowocowała poprawą warunków pracy w  tym segmencie 
branży. Przeciwny, od lat utrzymujący się trend można zaobserwo-
wać w małych sklepach, gdzie praca nierejestrowana i nienormowa-
ny czas pracy są nadal normą [Urbański 2014]. Według GUS [2015a] 
w 2014 roku 24 procent pracujących w branży zarabiało poniżej pła-
cy minimalnej. 

Jak wskazują dane GUS, w  2014 roku poziom zatrudnienia 
w branży sięgał 1 215 mln (a wg Eurostatu 1 402 mln), z czego aż 
18,6 procent (148,9 tys.) było niepełnozatrudnionych. Zatrudnie-
nie na czas określony sięgało 36,6 procent, samozatrudnienie nato-
miast 20,1 procent7. Czasowe zatrudnienie i umowy cywilnoprawne 

7  Są to dane dla sekcji G (handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych). 
Niższy poziom agregacji nie jest dostępny w dostępnych publicznie źródłach statystycznych. 
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są bardziej powszechne w małych sklepach i sieciach handlowych, 
natomiast w  uzwiązkowionych sklepach wielkopowierzchniowych 
i dyskontach normą jest umowa na czas nieokreślony. Jak wskazują 
nasi rozmówcy i  niektóre badania [Czarzasty 2014: 120–128), 
w  części super- i  hipermarketów umowa o  pracę w  niepełnym 
wymiarze (na część etatu) jest właściwie dominującą formą zatrud-
nienia, a otrzymanie całego etatu zdarza się niezwykle rzadko. Pra-
cownicy często jednak, zwłaszcza w okresach wzmożonego handlu, 
wypracowują cały etat, co według naszych rozmówczyń jest 
powszechną praktyką cięcia kosztów pracy przez pracodawców, 
gdyż w tej sytuacji nie muszą oni płacić za nadgodziny. Kolejnym 
przejawem prekaryzacji pracy jest stosunkowo rozpowszechnione 
zatrudnienie przez agencje pracy tymczasowej (APT). Choć nie ma 
dokładnych danych o zatrudnieniu przez APT w handlu, to niektó-
rzy z naszych rozmówców szacują, iż sięga ono około 10–12 procent 
ogółu pracujących, a w niektórych hipermarketach jego udział może 
być dużo wyższy. Jak wskazują nasi rozmówcy, zatrudnienie przez 
APT oznacza zwykle umowy cywilnoprawne ze stawkami (w przeli-
czeniu na miesiąc) dużo poniżej płacy minimalnej. 

Jeśli chodzi o  siłę przetargową pracowników, to w  handlu jest 
ona na bardzo niskim poziomie, gdyż jest to rodzaj pracy uznawany 
(często błędnie) jako niewymagający specjalistycznych kwalifi kacji. 
W  niektórych sklepach wielkopowierzchniowych w  dużych mia-
stach część siły roboczej pochodzi z  mniejszych miejscowości 
o  wysokim bezrobociu, zatem praca w  handlu jest często jedyną 
alternatywą. Przekłada się to na bardzo niski poziom uzwiązkowie-
nia (2 procent w 2015 roku, GUS 2015b), a tym samym niską siłę 
stowarzyszeniową pracowników, co dodatkowo – jak zauważają nasi 
informatorzy – jest wzmacniane przez tzw. zarządzanie przez stres 
i grożenie zwolnieniem, gdy pracownicy chcą zapisać się do związ-
ku. Związki zawodowe funkcjonują głównie w dużych międzynaro-
dowych sieciach handlowych. Jest to pokłosie kampanii organizo-
wania rozpoczętych przez NSZZ „Solidarność” pod koniec lat 90., 
inspirowanych anglosaskim modelem strategii organizowania [zob. 
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Czarzasty 2010; Mrozowicki 2014]. Członkami związku są jednak 
najczęściej osoby zatrudnione na czas nieokreślony, a sami związ-
kowcy twierdzą, że związki zawodowe nie mają za wiele do zaofero-
wania pracującym na niestandardowych umowach oraz pracowni-
kom i  samozatrudnionym w  małych sklepach, często w  ramach 
rozwijających się systemów franczyzowych.

Z kolei sytuacja organizacji pracodawców wskazuje na słabą siłę 
stowarzyszeniową. Większość pracodawców w handlu nie jest zor-
ganizowana, a w Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji (afi lio-
wanej przy Konfederacji Lewiatan) jest stowarzyszonych 13 dużych, 
głównie międzynarodowych sieci handlowych. Poza lobbingiem 
politycznym nie angażują się oni w  rokowania zbiorowe. Brakuje 
ponadzakładowego układu zbiorowego pracy, a  układy zakładowe 
należą do rzadkości (w  zasadzie jedynie w  sieciach Społem). 
W poszczególnych sieciach handlowych (jak Auchan, Kaufl and, Car-
refour, Tesco, Makro Cash&Carry) wstępują jedynie tzw. porozu-
mienia o współpracy, które w rzeczywistości oznaczają jedynie to, 
że związek zawodowy jest uznany i ma prawo działać. Jeśli chodzi 
o  spory zbiorowe, to również są one rzadkością. Pierwszy strajk 
w handlu miał miejsce w 2007 roku i był zorganizowany przez WZZ 
„Sierpień '80”. Obecnie, w  związku z  brakiem porozumienia pod-
czas mediacji, NSZZ „Solidarność” w Tesco przeprowadza referen-
dum strajkowe. 

Ze względu na charakter zbiorowych stosunków pracy związki 
zawodowe zmuszone są do podejmowania jednostronnych działań, 
opartych przede wszystkim na sile dyskursywnej (wpływ na opinię 
publiczną). Zakładowe rokowania zbiorowe koncentrują się na wal-
ce o podwyżki, na poziomie ponadzakładowym zaś związki zaanga-
żowały się w  kampanie społeczne nagłaśniające warunki pracy 
w  handlu. W  2011 roku Sekcja Krajowa Pracowników Handlu 
(SKPH) NSZZ „Solidarność” uruchomiła stronę internetową hiper-
wyzysk.pl (obecnie już niedziałająca). Miała być ona swoistym 
forum, na którym pracownicy anonimowo mogli opisywać swoje 
warunki pracy i  płacy. Inna kampania SKPH NSZZ „Solidarność” 
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dotyczyła pracy w  niedzielę oraz 24 grudnia. Nakierowana była 
głównie na konsumentów, na których decyzje wpływać miały prote-
sty i  akcje ulotkowe pod sklepami wielkopowierzchniowymi oraz 
kampanie medialne, co następnie zostało również podjęte przez 
WZZ „Sierpień '80”. Odniosła ona częściowy sukces, gdyż duże sieci 
handlowe skróciły czas pracy w wigilię Bożego Narodzenia. SKPH 
NSZZ „Solidarność” uczestniczyła również w  kampaniach krajo-
wych (np. wspomnianej kampanii „Syzyf”). Z kolei w latach 2011–
2012, WZZ „Sierpień '80” prowadził kampanię „Stop umowom 
śmieciowym”, organizując protesty w całym kraju, w czym aktywnie 
uczestniczyła komisja związku w Tesco.

Podsumowując, niska siła strukturalna pracowników handlu 
przekłada się na niską siłę stowarzyszeniową, zwłaszcza tą o cha-
rakterze organizacyjnym. Z kolei duża siła strukturalna poszczegól-
nych pracodawców branży, głównie dużych sieci handlowych, powo-
duje, że nie widzą oni potrzeby (i  korzyści) z  angażowania się 
w  rokowania zbiorowe na poziomie sektorowym. Sposobem prze-
ciwdziałania niskiej sile stowarzyszeniowej stało się dla związków 
wykorzystywanie innych taktyk i narzędzi budujących ich siłę dys-
kursywną, a tym samym widoczność w debacie publicznej. Z pew-
nością zmienia to społeczne wyobrażenia o  pracy w  handlu i jak 
pokazały kampanie dotyczące tzw. umów śmieciowych, na stałe 
wprowadza do dyskusji język i określenia, które dobitniej obrazują 
sytuację sprekaryzowanych pracowników. Niemniej spowolnienie 
kampanii organizowania w handlu (w porównaniu z przełomem lat 
wieków) oraz brak zarówno krótkofalowej, jak i długofalowej strate-
gii organizowania pracowników w nietypowych formach zatrudnie-
nia powoduje, że siła dyskursywna nie wystarcza do rozwoju 
uzwiązkowienia, a tym samym poprawy warunków pracy, zwłaszcza 
pracowników z najmniejszą siłą przetargową.
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Wnioski 
W obliczu kolejnych fal prekaryzacji pracy, którym towarzyszył spa-
dek siły strukturalnej pracowników oraz długotrwały kryzys w sys-
temie rokowań zbiorowych na poziomie krajowym oraz branżo-
wym, związki zawodowe w Polsce zostały zmuszone do wzmocnienia 
innych płaszczyzn swojej działalności. Osłabiony potencjał stowa-
rzyszeniowy, przede wszystkim w postaci niekorzystnych regulacji 
prawnych dotyczących zrzeszania się pracowników w nietypowych 
formach zatrudnienia, a  także kurczące się zasoby organizacyjne, 
przełożyły się na wzrost aktywności związków zawodowych na 
płaszczyźnie politycznej i  dyskursywnej. Jak odnotowała Marta 
Kahancová [2015: 353], z podobną ewolucją strategii związkowych 
mieliśmy do czynienia również w innych krajach Europy Środkowo-
-Wschodniej. W Polsce przejawiała się ona w coraz częstszym podej-
mowaniu przez związki działań poza zakładami pracy i zinstytucjo-
nalizowanymi formami dialogu społecznego. Rozpoznając problem 
nietypowego, niestabilnego i niskopłatnego zatrudnienia, zawodo-
we organizacje pracownicze zaczęły z jednej strony działać na rzecz 
zmiany regulacji prawnych przez lobbing, skargi do krajowych 
i międzynarodowych instytucji (Komisja Europejska, Międzynaro-
dowa Organizacja Pracy, a w kraju Trybunał Konstytucyjny) i prote-
sty, z drugiej zaś podejmowały aktywność na rzecz zmiany świado-
mości społecznej poprzez zmianę języka opisującego stosunki 
i warunki pracy. 

Przeprowadzone przez nas badania empiryczne potwierdziły, 
że strukturalna siła przetargowa pracowników na poziomie bran-
żowym przekłada się na formy i  natężenie działań związków 
zawodowych w  obliczu prekaryzacji pracy. Wnioski te są zgodne 
z  wcześniejszymi analizami Beverly Silver [2009], a   na gruncie 
polskim m.in. z  wynikami badań Wiesławy Kozek i  Julii Kubisy 
[2011] nad stosunkami pracy w  usługach publicznych. W  gałę-
ziach gospodarki, takich jak hutnictwo i  służba zdrowia, w  któ-
rych utrzymuje się stosunkowo dobra pozycja przetargowa pra-
cowników, związki zawodowe częściej podejmują skuteczne 
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działania nakierowane na wzmocnienie swoich zasobów organiza-
cyjnych i  przeciwdziałanie prekaryzacji pracy przez połączenie 
protestów i  rokowań zbiorowych. W  hutnictwie utrzymujące się 
stosunkowo wysokie uzwiązkowienie oraz szybkie rozpoznanie 
konieczności organizowania pracowników sprekaryzowanych, 
doprowadziły do rozwoju nowych form organizacyjnych na pozio-
mie międzyzakładowym, umożliwiających zorganizowanie i repre-
zentowanie interesów pracowników fi rm zewnętrznych. W  szpi-
talnictwie, w odpowiedzi na decentralizację rokowań zbiorowych 
i ekspansję nietypowego zatrudnienia, obserwujemy z jednej stro-
ny działania związkowe nakierowane na wzrost wynagrodzeń 
poszczególnych grup zawodowych, z drugiej zaś aktywność zmie-
rzającą do stworzenia spójnego systemu publicznego fi nansowa-
nia płac dla całej branży. W  tym celu wykorzystywane są różne 
narzędzia, tak w postaci strajków i protestów, jak i lobbowania na 
rzecz zmian legislacyjnych. 

Natomiast w branżach, takich jak budownictwo i handel, charak-
teryzujących się bardzo niskim poziomem uzwiązkowienia, niewiel-
ka siła strukturalna i stowarzyszeniowa najczęściej pozwalają jedy-
nie na działania na poziomie dyskursywnym o dość ograniczonym 
zasięgu. W budownictwie, poza „miękkimi” rekomendacjami wypra-
cowanymi przez związki zawodowe i  organizacje pracodawców 
w odniesieniu do wysokości wynagrodzeń i warunków BHP, kluczo-
wym osiągnięciem okazało się włączenie problemów pracowniczych 
do debaty o zmianie prawa zamówień publicznych. Z kolei w handlu 
próby organizowania pracowników hiper- i  supermarketów oraz 
dyskontów, choć częściowo udane, nie przełożyły się na znaczący 
wzrost uzwiązkowienia i regulację zbiorowych stosunków pracy na 
poziomie branży [Czarzasty 2014]. Spowodowane było to nie tylko 
bardzo niską siłą przetargową pracowników w kontekście wysokiej 
fl uktuacji siły roboczej, niskich wymogów kwalifi kacyjnych i anty-
związkowych strategii pracodawców, ale również brakiem pomy-
słów związków zawodowych na organizowanie i  reprezentowanie 
interesów pracowników agencyjnych, a także zatrudnionych i samo-
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zatrudnionych w  małych sklepach i  systemach franczyzowych. 
Kampanie medialne i  protesty pracownicze przyczyniły się do 
nagłośnienia problemów pracowniczych w handlu, ale jak dotąd nie 
doprowadziły do znaczącej poprawy warunków pracy w branży.

Porównanie sytuacji w czterech branżach pozwala wnioskować, 
że sama siła dyskursywna nie wystarcza do realnej zmiany stosun-
ków pracy. Pomimo iż siła polityczna i dyskursywna niosą ze sobą 
potencjał stowarzyszeniowy, to elementem, który go ogranicza, 
jest brak przemyślanych strategii związkowych nakierowanych na 
organizowanie pracowników w nietypowym i niestabilnym zatrud-
nieniu. Z  jednej strony skuteczne przeciwdziałanie segmentacji 
rynku pracy wymaga wzmocnienia siły strukturalnej pracowników. 
Jest to tylko w  pewnym stopniu zależne od strategii związków 
zawodowych, a  inne czynniki, które odgrywają tu ważną rolę, to 
m.in.: kondycja gospodarki, sposób organizacji produkcji, mobil-
ność pracowników czy ramy polityki społecznej państwa. Z drugiej 
strony kontekst ekonomiczny wpływający na strukturalną siłę 
przetargową może być również współtworzony przez organizacje 
i ruchy pracownicze, o ile dysponują one wystarczającą siłą stowa-
rzyszeniową opartą na możliwie szerokiej reprezentacji zróżnico-
wanych interesów pracowniczych. Choć jedną z głównych przyczyn 
pogłębiania się segmentacji rynku pracy jest spadek strukturalnej 
siły pracowników, to właśnie brak mocniejszego zorientowania 
związków zawodowych na wypracowywanie strategii włączania 
w  swoje szeregi i  reprezentowania sprekaryzowanych pracowni-
ków powoduje, iż działania na innych polach nie przynoszą oczeki-
wanych efektów. 
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S u m m a r y

Segmented Labour Market, Precarious Employment and Trade 
Unions’ Strategies at the Sectoral Level: The Case of Poland 

Th is article explores trade union strategies regarding the problems of the labour market 
segmentation in Poland, in particular the expansion of precarious (nonstandard and low-
-paid) forms of employment. Th e empirical basis of the article are the results of research in 
four sectors (steelworks, health care, construction and the retail sector), carried out in 
2015–16, based on expert interviews with the representatives of trade unions, employers 
and state administration. Data analysis makes it possible to answer the question about the 
impact of diversifi ed bargaining power (the structural and associational power) in the sec-
tors studied on the forms and effi  ciency of trade union strategies regarding the precarisa-
tion of employment. We claim that despite the shift of trade union activities from the level 
of collective bargaining to the political and discursive levels, the effi  cient ways of counterac-
ting the labour market segmentation would require to strengthen structural power of wor-
kers which is only partially dependent of trade union strategies. 

K e y w o r d s :  s e g m e n t e d  l a b o u r  m a r k e t ,  p r e c a r i o u s  e m p l o y m e n t , 
t r a d e  u n i o n s ,  b a r g a i n i n g  p o w e r ,  P o l a n d 
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O P I N I E  I   I N F O R M A C J E 
O  P U B L I K A C J A C H

Refleksje na temat 
grafiki naukowej

Julian Daszkowski

Przemysław Biecek, Odkrywać! Ujawniać! Objaśniać!, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 
2014, 226 stron

Przemysław Biecek w swojej książce pisze: „Moja przygoda z grafi ką 
statystyczną rozpoczęła się od książek Tuftego, które zachwyciły 
mnie prostotą i elegancją przekazu informacji. […] Z pasją neofi ty 
zacząłem szukać innych przykładów”. A  ten czytelnik, który zna 
książki Tuftego zauważy, jak ów zachwyt przejawia się nie tylko 
w doborze i ujęciu polskich przykładów, ale także w naśladowaniu 
nawet typografi cznego układu przywoływanych publikacji.

Moja zaś przygoda z grafi ką naukową zaczęła się w połowie lat 
60. zeszłego wieku i to nie od wykresów, a od narzędzi jej wykony-
wania. Dzisiaj już chyba nikt poniżej pięćdziesiątki nie wie co to 
były krzywiki (lub krzywki), pantograf zaś kojarzy się z  urządze-
niem doprowadzającym prąd z  linii trakcyjnej do silnika pojazdu 
szynowego. W licznych ćwiczeniach laboratoryjnych chodziło o to, 
aby do uzyskanych wartości empirycznych, przedstawianych jako 
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punkty na płaszczyźnie kartezjańskiej, dopasować grafi cznie ciągłą 
linię funkcji teoretycznej o  znanym z  podręcznika kształcie. Nie 
było to zbyt fascynujące, za to pracochłonne i dlatego grafi kę nauko-
wą traktowałem narzędziowo jako konieczny oraz użyteczny spo-
sób prezentacji.

Istniały wtedy liczne środki i urządzenia pomocnicze oraz proce-
dury mechaniczne dla ułatwienia czy estetyzacji rezultatu. Tak zwa-
ny papier milimetrowy był dostępny w  każdym większym sklepie 
papierniczym, ale już jego odmianę, tak zwany papier logarytmicz-
ny, można było nabywać tylko w niewielu punktach, na ogół przy 
politechnikach. Bardziej wyspecjalizowane formy papieru były 
w  zasadzie niedostępne na rynku detalicznym, choć dawało się je 
wyprosić z niektórych profesjonalnych biur projektowych lub insty-
tutów badawczo-rozwojowych.

Wprawdzie nie w tytule, ale we wstępie, Przemysław Biecek zasy-
gnalizował ograniczenie się do omawiania wykresów statystycz-
nych. Jednak trochę mi żal, że chyba w ślad za Tuftem pominął dość 
uniwersalne wykresy Sankeya, zwłaszcza w jednej z ich form, otrzy-
mywanej kiedyś przy pomocy znanego mi urządzenia mechaniczne-
go, opisanego we wzmiankowanej dalej książce Byzowa (s. 197–198, 
tam przykład) i  chyba sporadycznie wykorzystywanego jeszcze 
zupełnie niedawno we Wrocławiu (np. Agrotechnologia, red. J. Bana-
siak, Wydawnictwo Naukowe PWN 1999, s. 120). Nie znam żadnej 
bezpłatnej a dobrej aplikacji komputerowej do sprawnego wykony-
wania tego typu wykresu.

Po zmianie zawodu i zainteresowań próbowałem czasami opisy-
wać lub pokazywać rozmaite zależności empiryczne, bez odwoły-
wania się do koncepcji teoretycznych. Zorientowałem się wtedy, że 
dla wielu odbiorców grafi ka naukowa jest nie tyle niezrozumiała, 
ile wręcz źle rozumiana. Przypisując początkowo winę za to sobie 
samemu, poszukiwałem czegoś w rodzaju recept na tworzenie jed-
noznacznych i powszechnie zrozumiałych form grafi cznych, bo nie 
zadowalały mnie powierzchowne i  przesadnie skondensowane 
wskazówki w niemal każdym polskim podręczniku statystyki sto-
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sowanej. I wtedy trafi łem na literaturę, której anglojęzyczną część 
przywołuje Przemysław Biecek (eksploracyjna analiza danych itd. – 
moje odsyłacze na s. 55 i 202–203, http://otworzksiazke.pl/ksiaz-
ka/retoryczne_aspekty_wiedzy_o_zarzadzaniu/), ale mam do nie-
go pretensje za pominięcie jej innej polskiej części.

Jeszcze przed komputeryzacją bibliotek, tradycyjny, kartkowy 
katalog rzeczowy już przy pierwszym oglądzie ujawnił cztery dawne 
polskie książki (Byzowa z  1951, Osipowa z  1957, Ziomka z  1958 
oraz Kocimowskego i Kwiatka z 1977). Publikacją Byzowa po prostu 
się zachwyciłem, czemu dałem wyraz na stronach 39–41 jednej ze 
swoich książek – Obrazy wynagrodzeń i kosztów pracy w latach 1992–
1999 w  Polsce (http://otworzksiazke.pl/ksiazka/obrazy_wynagro-
dzen_i_kosztow_pracy/ – tam odsyłacze do wyżej przywołanych 
książek). Zupełnie mi nie przeszkadzała występująca u  Byzowa 
oddzielna część 7, zajmująca strony od 162 do 173 (na 412), z tytu-
łem „Klasycy marksizmu-leninizmu o wykresach”. Poza tym, domi-
nująca i nachalnie wtedy propagowana ideologia w reszcie książki 
jest nie tyle niezauważalna, ile nie istnieje (przykłady rosyjskie 
mogłyby po zmianie nazwy dotyczyć dowolnego kraju).

Otóż większość z tego, o czym pisze Przemysław Biecek na pod-
stawie literatury angielskojęzycznej, od dawna w różnych wersjach 
jest dostępna po polsku, co warto by było przynajmniej wspomnieć, 
aby nie stwarzać i nie powielać wrażenia, że cała wiedza pochodzi 
wyłącznie z  najświeższej literatury amerykańskiej. Powtarzanie 
takich treści w coraz to nowych, rozmaicie modyfi kowanych i udo-
stępnianych wersjach jest jednak konieczne, bo dawni odbiorcy 
zapominają, dorastają nowi odbiorcy i poszerza się ich grono, nakła-
dy się wyczerpują, biblioteczne egzemplarze giną i niszczeją, a kon-
cepcje i narzędzia dezaktualizują się lub się rozwijają.

Ludzie z  mojego pokolenia swobodny dostęp do komputerów 
uzyskali już w sile wieku lub nawet u progu starości, przyswajając 
sobie wiedzę o nich w toku częstego oraz intensywnego, ale niesys-
tematycznego i  nieuporządkowanego wykorzystywania coraz to 
nowych wersji dość przypadkowo dostępnego oprogramowania, i to 
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raczej metodą praktycznych prób i błędów niż teoretycznego zazna-
jamiania się z jej podstawami. Musiało to doprowadzić do istnienia 
wielu nieuświadamianych sobie luk w  umiejętnościach wraz 
z utrwaleniem dużego zasobu niezbyt efektywnych sposobów osią-
gania zamierzonych celów.

Odbiorcy tego typu znali i  znają więc idee występujące już we 
wcześniejszych, „przedkomputerowych” książkach, ale nie mieli 
i w zasadzie dotąd nie mają zadowalających ich, bo pełnych i kom-
pleksowych, umiejętności narzędziowego wykorzystywania kom-
puterów w swojej działalności zawodowej (dawniejsze nawyki stały 
się bezużyteczne, archaiczne narzędzia zaś zużyły się). Oni potrze-
bują raczej łopatologicznych wskazówek, jak w  powszechnie 
dostępnych programach użytkowych uzyskiwać zaplanowaną 
przez nich i użyteczną dla nich formę grafi ki, gdyż różnorodność, 
czy rozkłady zalet i wad wykresów są im w zasadzie wiadome, wła-
śnie na podstawie starszej literatury. Dlatego brak odesłania do 
drukowanych wydawnictw o  charakterze stale aktualizowanych 
instruktarzy o  różnym stopniu szczegółowości i  oczekiwanego 
zaawansowania (np. B. Jelen, Microsoft Excel 2007 PL. Wykresy jako 
wizualna prezentacja informacji. Rozwiązania w biznesie, 504 strony) 
odczuwam jako niedogodność. Nie wykluczam zresztą, że takie 
informacje byłyby także pożądane i  przez młodszych odbiorców, 
którzy nie zamierzają się zbyt wiele uczyć o nawet prostych zasa-
dach programowania.

Zaryzykuję opinię, że niektóre fragmenty omawianej książki 
wskazują na środowiskowo specyfi czny sposób myślenia. Czasami 
wyobrażam sobie, że specjaliści od programów komputerowych 
konstruują swoje wyobrażenia na zasadzie inkaskiego „quipu”, 
w którym wszystkie informacje muszą być powiązane z  jedną, do 
końca niezmienną ideą przewodnią, a  realizacja ewentualnego 
pomysłu na sieć zależności zbliża się raczej do plątaniny różnych 
„quipu” niż do jednolicie uporządkowanej struktury. Nie jest to 
zarzut, ale refl eksja, bo w dziele określanym jako zbiór esejów żad-
na jednolita struktura nie może być oczekiwana.
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Muszę też przyznać, że nie udało mi się przebić przez podręcznik 
języka R, autorstwa Przemysława Biecka. Chciałem się jakoś uwol-
nić od komercji Statistica i  SPSS oraz wznieść ponad przyziemny 
poziom Excela, ale utknąłem już na samym początku R, mimo 
w pełni docenianych przeze mnie autorskich wysiłków na jego przy-
bliżenie, a  jednym z powodów mogło być właśnie psychologicznie 
uwarunkowane odrzucenie niezbędnego w programowaniu sposo-
bu myślenia (wiek! inne doświadczenia!). W konsekwencji, nieuży-
teczne są dla mnie informacje dotyczące pakietów środowiska R 
z rozdziału „Od kuchni”.

Koncentruję się zatem na tym, na czym się znam dzięki psycho-
logicznemu wykształceniu i praktyce zawodowej. Przede wszystkim 
zauważam, że informacje z  rozdziału o  fi zjologii widzenia zostały 
redakcyjnie zlekceważone poprzez umieszczanie tu i ówdzie w dru-
ku wykresów o zbyt małych czcionkach, do tego o zbyt małym kon-
traście z tłem. Podejrzewam, że autor był jakoś świadomy takiego 
niebezpieczeństwa już na poziomie przedwydawniczym i  dlatego 
doceniam wykresy wykonane odręcznie, dodające publikacji swo-
istego uroku. Rzadkie w  polskich publikacjach są też przypisy na 
marginesach bocznych, co pozwala na odczucie wyraźniejszego niż 
przy przypisach dolnych związku między konkretnym fragmentem 
tekstu a  dołączoną do niego dygresją, uzupełnieniem czy odsyła-
czem.

Zresztą cały rozdział o  psychofi zjologii widzenia wydaje mi się 
albo zbędny, albo wręcz przeciwnie, niepełny. Mimo licznych egza-
minów w młodości, informacja o czopkach w oczach nigdy mi się do 
niczego nie przydała przez ponad 40 lat, ale użyteczne były wiado-
mości nie tyle o iluzjach, co o wieloznaczności i anamorfozie (Ency-
klopedyja Powszechna 1859, t. 1, s. 720; „Anamorfoza […] rysunkami 
anamorfi cznemi nazywają takie rysunki, które […] z pewnego ozna-
czonego punktu widzenia […] przedstawiają obraz zupełnie różny 
niż z innego punktu”; współcześniej np. A. Pałka, Anamorfoza, Tek-
sty Konferencji MathPAD 2012, UMK, Toruń 2012, 22–25 sierpnia, 
http://mathcas.fi les.wordpress.com/2012/09/a5-palka_anamorfo-
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zy.pdf). Iluzja ogarniająca wszystkich jest bowiem mniej interesują-
ca niż zjawisko zróżnicowanego odbioru tego samego bodźca przez 
osoby o  odmiennych nastawieniach i  doświadczeniach, a  z  takim 
właśnie zjawiskiem ma się stale do czynienia dla niemal każdej 
postaci danych statystycznych. 

Szczególnymi przypadkami, także niesygnalizowanymi przez 
Przemysława Biecka, są tak zwane „fi gury niemożliwe”, czyli płasz-
czyznowe przedstawienia rzekomo trójwymiarowych obiektów. 
Interesującą i znaczącą w tym kontekście cechą takich przedstawień 
jest to, że zakrycie jakiejś ich części zwykle służy do wywoływania 
wrażenia zupełnej realistyczności ujawnianego fragmentu, czyli 
realistyczny jest każdy fragment z osobna, a dopiero całość jest nie-
możliwa. Przez analogię warto więc się obawiać, że wykresy 
z  konieczności redukujące liczbę uwzględnianych zależności sku-
tecznie mogą sugerować ich niemożliwe do istnienia konfi guracje. 
Zresztą wszystkie formy komunikowania (słowa, zdania, teksty) 
mogą prowadzić do opisywania stanów nie tylko nieistniejących 
(np. krasnoludki), ale także niemożliwych do istnienia (kwadratowe 
koło, syn bezdzietnej matki) i nie zawsze tak łatwych do zdyskwali-
fi kowania, jak w przytoczonym przykładzie.

Uznając opinię Byzowa, że wykres statystyczny nie jest przed-
stawieniem żadnej rzeczywistości, lecz jej opisem (bardzo ważne 
rozróżnienie, niezauważalne u  Przemysława Biecka!) można by 
eksplorować takie osobliwości opisywania jak presupozycje (niewy-
powiedziane informacje, które muszą być uznane za prawdziwe 
tylko po to, aby przedstawione informacje zostały uznane nie tyle 
za prawdziwe, ile po prostu za sensowne) oraz implikatury (wnio-
ski formułowane łącznie na podstawie treści przedstawionej infor-
macji oraz okoliczności jej przedstawienia). 

Na poziomie werbalnym dobrym przykładem są potoczne inter-
pretacje tego, co oznacza średnia płaca. Przede wszystkim, istnieje 
ukryte przekonanie, że uczciwie policzona średnia płaca uczciwego 
rozkładu płac powinna być spotykana częściej niż wszystkie inne 
wartości płac łącznie (warunek nie do spełnienia w niemal żadnym 
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realnym rozkładzie czegokolwiek o  więcej niż 10 różnych warto-
ściach).W  słabszej wersji uważa się, że jest najczęściej spotykaną 
płacą spośród wszystkich płac (nieprawda w  rozkładzie niesyme-
trycznym, a takim w każdym kraju i w każdym czasie jest rozkład 
płac). Wreszcie, z zupełnym niedowierzaniem spotyka się informa-
cja, że niemal nikt nie może znać choćby kilku osób z przeciętną 
płacą, bo po zaokrągleniu wszystkiego do miary złotowej bez gro-
szy, tak przybliżoną wartość przeciętnej otrzymuje mniej niż 1% 
wszystkich zatrudnionych (statystycznym truizmem jest twierdze-
nie, że im mniejszy przedział, tym bardziej do zera zbliża się praw-
dopodobieństwo wystąpienia wartosci z tego przedziału).

Typową reakcją na zakwestionowanie niewypowiadanych i błęd-
nych, ale powszechnych założeń (presupozycji!) o  właściwościach 
przeciętnej jest spontaniczne stwierdzenie, że wobec tego oblicza-
nie przeciętnej płacy nie miałoby sensu. Po chwili, niemal każdy 
dodaje, rozmaicie to ujmując, że w takim razie z faktu jej obliczania 
musiałaby wynikać (jako psychologiczna implikatura, a nie logiczna 
implikacja!) jej wyłącznie oszukańcza funkcja. Z kolei po dłuższym 
czasie (kilka dni, tygodni, miesięcy), w pamięci pozostaje tylko męt-
ne i niekonkretne wrażenie, że z przeciętną płacą jest wszystko nie 
tak, więc niemal każda osobiście wymyślona bzdura na jej temat 
może mieć uzasadnienie, nie tylko w studenckich pracach egzami-
nacyjnych, ale także w publicznych wypowiedziach prominentnych 
dziennikarzy czy polityków, a nawet naukowo utytułowanych cele-
brytów.

Właściwości i  poprawne zastosowania oraz interpretacje prze-
ciętnej są wprawdzie omawiane nawet dla nich na podstawowych 
kursach statystyki, przewidywanych obecnie dla większości kie-
runków studiów. Jednak przesadny formalizm abstrakcyjnej mate-
matyki zwykle nie ujawnia przekonująco tego, że w praktyce prze-
ciętna jako właściwość całego zbioru nie może być trafną 
charakterystyką niemal żadnego elementu tego zbioru. Inaczej 
mówiąc, przeciętna płaca należy do zupełnie innej kategorii myślo-
wej niż każda indywidualna płaca z  osobna, ale dla przekonania 
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o tym nie wystarczają tylko same dedukcyjne formalizmy i oblicze-
niowe algorytmy statystyki – ja bezskutecznie próbowałem uzupeł-
niać je werbalizmami (takimi jak wyżej) i wykresami (we wspomi-
nanych tutaj gdzie niegdzie własnych opracowaniach).

Tego typu problemy nasilają się przy opisie rysunkowym, nie-
słusznie nazywanym przedstawieniem danych (S. Szulc, Metody sta-
tystyczne, PWE, Warszawa 1968, s 127: „Ponieważ wykres jest wyni-
kiem syntezy, nie stanowi on materiału surowego, lecz do pewnego 
stopnia jest jego interpretacją; autor wykresu w większym stopniu, 
niż autor tablicy, może kierować się swoimi indywidualnymi poglą-
dami na daną sprawę zamiast obiektywnymi faktami”). W szczegól-
ności, oskarżenia o powszechne wykorzystywanie wykresów do fał-
szowania wiedzy o  rzeczywistości są także dostępne po polsku, 
czego Przemysław Biecek chyba nie zauważył, bo nawet nie skryty-
kował bardzo złej książki wyłącznie na ten temat (N. Strange, Zasło-
na dymna. Jak naginać fakty i liczby dla swoich potrzeb. Sztuka inter-
pretowania i prezentowania informacji, Wydawnictwo Helion, Gliwice 
2008). Ale nawet w tej złej książce są zmuszające do zadumy argu-
menty o wątpliwej rzetelności wykresu dla tak zwanej pompy chole-
rycznej w Londynie, a wykresem tym Przemysław Biecek zachwyca 
się bez cienia zastrzeżeń.

Dlatego tak wielkie znaczenie ma nie tyle odkrywanie i ujawnia-
nie, ile wręcz retoryczne przekonywanie i objaśnianie, których ukry-
te struktury na poziomie abstrakcyjnym usiłowałem przedstawić dla 
wnioskowania statystycznego w  źle przez polemistę zrozumianym 
opracowaniu (http://pts.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/pts/OZ_wiado-
mosci_statystyczne_2_2014.pdf, s. 17–35). Wcześniej, na konkret-
nym statystycznym przykładzie z praktyki pokazywałem, że wystę-
powanie indywidualnych błędów w  selekcyjnych testach 
psychologicznych nie może być decydującym argumentem dla dys-
kwalifi kowania ich użyteczności (https://www.ipiss.com.pl/?zzl=o-
co-naprawde-chodzi-w-selekcyjnych-testach-psychologicznych). 
Uważam bowiem, że w  statystyce matematycznej zbyt dużą wagę 
przypisuje się dowodzeniu, a  w  statystyce stosowanej obliczaniu, 



401

Prakseologia nr 158,  t .1/2016

wyraźnie zakładając, że dowód i obliczenie wyjaśniają się same przez 
się. Bywa to prawdą w  przypadku entuzjastów i  profesjonalistów 
metod matematycznych, ale łatwo zauważyć, że niechętni matema-
tyce (a obecnie w Polsce stanowią oni zdecydowaną większość) wolą 
korzystać z  własnych przypadkowych skojarzeń lub utrwalonych 
wyobrażeń niż z defi nicji i dowodów.

Dylemat nie polega więc na tym, na ile wykres jako element 
informacji wprowadzi w błąd, a na ile uświadomi jakiś aspekt rze-
czywistości. Większość odbiorców nie przyjmie interpretacji 
sprzecznych z  własnymi interesami i  nastawieniami, bo choćby 
w pierwszym momencie się z nimi zgodziła, to po pewnym czasie 
albo te interpretacje przekręca, albo o  nich zapomina. Powszech-
ność takiego zjawiska od dawna podkreśla wielu autorów (np. LeBon 
w  1895 roku: „Trudno zresztą sądzić, że wykazanie słuszności 
jakiejś idei wystarczy, by oddziaływała ona na umysły, choćby 
wykształcone. Możemy się o tym przekonać, gdy zwrócimy uwagę 
na to, ze najoczywistsze dowody wywierają mały wpływ na więk-
szość ludzi. Chociaż niejeden nie odmówi im słuszności, to jednak 
pod działaniem nieświadomych czynników swej duszy szybko 
powróci do poprzednich zapatrywań. Gdybyśmy go zobaczyli w kil-
ka dni później, wysunie na nowo swe stare argumenty i tak samo 
nawet będzie je wypowiadał. Znajdzie się bowiem pod wpływem 
swych wcześniejszych idei, które przekształciły się już w  uczucia 
i kierują jego słowami i czynami” – Psychologia tłumu, PWN, Warsza-
wa 1986, s. 81).

Zjawisko takie nie występuje wtedy, gdy odbiorca nie ma 
uprzednich nastawień, a więc po prostu nie ma żadnej wiedzy lub 
gdy dostarczane informacje są z  jego nastawieniami zgodne. 
W  pierwszym przypadku bardzo często nie uważa informacji za 
wartą zapamiętania i jakiegokolwiek wykorzystania, w drugim zaś 
traktuje ją jako ewentualne narzędzie perswazji. Z  własnego 
doświadczenia dydaktycznego i  konsultingowego wiem, że żaden 
wykres nie jest w stanie zmienić błędnych, ale psychologicznie dla 
nich wygodnych wyobrażeń przedsiębiorców o poziomie, struktu-
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rze i dynamice płac, kosztów pracy czy podatków poza ich zakła-
dem. Mimo tego pesymizmu stale ponawiam coraz to nowe próby 
wykorzystania coraz to nowych wersji wykresów do pokazania 
zależności, które się po prostu ignoruje jako niewygodne lub przed-
stawia w  fałszywym świetle (np. http://www.pte.pl/pliki/2/12/
Daszkowski%20Julian%20Pozaekonomiczne.pdf).

Jednak największą zaletą książki Przemysława Biecka jest prze-
wijająca się w całym tekście zachęta do myślenia inaczej, niż wyma-
gają tego sztywne ramy rozmaitych formalizmów specjalizacyjnych 
i nawyków komunikacyjnych. Dla każdego, kto takiej zachęcie uleg-
nie, żadne wspominane wcześniej luki i pożądane uzupełnienia nie 
będą ani trudnością, ani przeszkodą, bo właśnie aktywne myślenie 
oraz działanie pozwolą je odkryć, wypełnić i wykorzystać lub zwy-
czajnie ominąć. Tym samym, książki nie da się traktować jako bry-
ku, jako zbioru recept, a zatem jako elementarnego i kompletnego 
podręcznika dla bezmyślnych i leniwych.

Kończę te refl eksje, bo przecież nie recenzję, kilkoma zgryźliwy-
mi uwagami o irytujących drobiazgach i zaniedbaniach redakcyjno-
-wydawniczych, przy czym tylko pierwsza z tych uwag ma istotniej-
sze znaczenie. Zbiorowi esejów oprócz spisu treści (a gdyby go tak 
bardziej rozwinąć, choćby dodać śródtytuły z  tekstu rozdziałów?) 
powinien towarzyszyć indeks rzeczowy i osobowy – bez tego trudno 
powtórnie odnaleźć coś wcześniej zauważonego, ale wtedy niedoce-
nionego. Udostępniona w  internecie część książki jest zresztą 
podzielona na odrębne pliki, co też nie ułatwia poszukiwania.

Dalej, być może zasady bon-tonu wymagają podawania najpierw 
imion, a dopiero potem nazwisk, ale przecież nie znajduje to zasto-
sowania przy układaniu listy uporządkowanej alfabetycznie według 
nazwisk z ujawnieniem całych imion. Przyjęty w końcowym spisie 
literatury układ jest po prostu drażniący, gdy pierwsze litery alfabe-
tycznej listy nazwisk są poprzedzone co najmniej jeszcze jednym 
innym słowem (imieniem) spoza alfabetycznego porządku.

Autor zawsze wybiera, na jakie i czyje opracowania chce się powo-
łać, a jakie i czyje pominąć, nawet bez uzasadnienia. Ale w pisanej po 
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polsku pracy dla polskiego czytelnika dobrze jest obok oryginałów 
przywoływać także polskie przekłady obcych publikacji (dotyczy to 
np. Freakonomii Levitta – jest przekład wydawnictwa Helion z 2008 
i wydawnictwa Znak z 2011 roku). W dodatku, jeżeli wykaz wyko-
rzystanej literatury ma być zestawem wskazówek dla czytelnika, to 
dla każdego przywoływanego opracowania warto w  bibliografi i 
załącznikowej podawać internetowe adresy z  domeny publicznej, 
o ile one istnieją. Ja na przykład wiem, że zarówno International Pic-
ture Language, jak i  Modern Man in the Making Otto Neuratha są 
dostępne w domenie publicznej, bo to z niej pobrałem je dość dawno 
temu (pierwszą z  adresu http://www.medienphilosophie.net/neu-
rath/ISOTYPE_1936.pdf, a drugi adres zajmuje trzy linijki).

* * *
W rok po spisaniu powyższych uwag i przekazaniu ich autorowi 

wyszło drugie, rozszerzone wydanie omawianej książki. Liczba 
numerowanych stron wzrosła ze 192 do 227, a  końcowy wykaz 
bibliografi czny powiększył się o 5 pozycji.

Nowy jest rozdział o zasadach budowania oraz interpretowania 
wykresów, tworzonych w preferowanej przez autora aplikacji kom-
puterowej. Reszta zmian ma charakter bardziej techniczno-redak-
cyjny niż merytoryczny, chociaż dość wyraźnie ulepszają one odbiór 
niektórych fragmentów tekstu.

Krnąbrność i upartość autora, deklarowane drukiem przez niego 
samego, utrwaliły pewną część formalnych wad książki: zbyt ubogą 
strukturę spisu treści, brak indeksów, brak pełnej korespondencji 
między przywołaniami źródeł w tekście i w bibliografi i. Ale korzyści 
z  podążania za tokiem wywodów autora są tak duże, że rozmaite 
irytacji nie mają istotnego znaczenia. 
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Bezpieczeństwo finansowe 
i  jego uwarunkowania

W łodzimierz Szpringer

Piotr Masiukiewicz, Piramidy finansowe. Teoria, 
Regulacje, Praktyka, PWN, Warszawa 2015, 170 stron 

Badanie ochrony konsumenta usług consumer fi nance, w  tym też 
piramid fi nansowych, ma na celu analizę otoczenia instytucjonalne-
go i  uwarunkowań ekonomicznych funkcjonowania gospodarstw 
domowych w  Polsce i  innych krajach oraz ocenę wpływu wzajem-
nych relacji tych czynników na bezpieczeństwo fi nansowe tych 
gospodarstw. Bezpieczeństwo fi nansowe gospodarstw domowych 
można rozumieć jako system instytucjonalny, zapewniający podsta-
wową ochronę fi nansów obywateli, w szczególności majątku trwałe-
go, oszczędności oraz dochodów. W tym sensie zwalczanie oszustw 
fi nansowych i świadomość zagrożeń m.in. piramidami fi nansowymi 
mieści się w  szeroko rozumianej dziedzinie fi nansów osobistych 
i związanej z nią edukacji fi nansowej.

Bezpieczeństwo fi nansowe gospodarstw domowych jest uzna-
wane za dobro publiczne. Ochrona bytu gospodarstw domowych 
wpisuje się w rządowe programy ochrony rodziny, przyjęte w Pol-
sce, oraz stanowi element szerszego problemu, jakim jest bezpie-
czeństwo państwa. Problem ten powinien być także analizowany 
w kontekście stabilności fi nansowej poszczególnych krajów. Rosną-
ca ekspozycja osób fi zycznych na rynek fi nansowy powoduje, że 
kondycja fi nansowa tych podmiotów jest silniej uzależniona od 
uwarunkowań funkcjonowania rynków fi nansowych, w tym ochro-
ny konsumenta. Utrzymanie bezpieczeństwa fi nansowego rodziny 
wymaga planowania dochodów i  wydatków gospodarstwa domo-
wego, rozsądnego dysponowania jego majątkiem i  dochodem. Pol-
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skim konsumentom brakuje wiedzy na temat zarządzania fi nansa-
mi osobistymi. Możliwość samodzielnego zarządzania własnymi 
fi nansami jest obecnie niewątpliwie jednym z  ważniejszych praw 
obywateli, jednak przywilej ten wymaga nie tylko ugruntowanej 
wiedzy, ale  przede wszystkim znajomości praktycznych  metod 
i narzędzi. Brak kompetencji fi nansowych, pozwalających na ocenę 
proponowanych usług i produktów fi nansowych, stwarza warunki 
dla nieprzemyślanych, nieodpowiedzialnych decyzji indywidual-
nych, które poprzez swoją masowość stwarzają zagrożenie dla sta-
bilności fi nansowej i  bezpieczeństwa fi nansowego gospodarstw 
domowych. 

Podejmując problematykę zagrożenia bezpieczeństwa fi nanso-
wego gospodarstw, Piotr Masiukiewicz lokuje ją w  następujących 
obszarach teoretycznych: 

– teoria konsumpcji gospodarstw domowych i  teoria fi nansów 
osobistych, bezpieczeństwo fi nansów osobistych w kontekście kry-
zysów fi nansowych, zjawiska shadow banking i piramid fi nansowych 
oraz innych zjawisk niosących ryzyko i bankructwo osób fi zycznych,

– teoria nanofi nansów jako instytucjonalnie traktowana codzien-
ność gospodarstw domowych,

– teoria rozwoju rynków fi nansowych w  kontekście regulacji 
zapewniających ochronę drobnych deponentów czy inwestorów 
przed nieuzasadnionym ryzykiem,

– teoria ekonomii instytucjonalnej.
Nieco zaniedbanym punktem widzenia jest stabilność fi nanso-

wa. Powstaje pytanie, czy detaliczne usługi fi nansowe, w  tym 
zwłaszcza usługi consumer fi nance, świadczone na rzecz konsumen-
tów, mogą stać się istotną przesłanką ryzyka systemowego? Nega-
tywne zjawiska, np. nadmierne zadłużenie o dużej skali, mogą jed-
nak mieć znaczenie z perspektywy stabilności fi nansowej. Ryzyko 
systemowe może powstawać na skutek zadłużania się konsumen-
tów w walutach obcych. Ryzyko systemowe może być generowane 
na poziomie mikro – jako tzw. efekt zarażenia, a także w rezultacie 
działalności detalicznych systemów płatności. Ideę demokratyzacji 
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kredytu i  integracji fi nansowej rozumianej jako łagodzenie wyklu-
czenia fi nansowego można rozważać z  wielu punktów widzenia: 
politycznego, ekonomicznego i  społecznego. Negatywne zjawiska, 
np. nadmierne zadłużenie o dużej skali, mogą mieć jednak znacze-
nie z perspektywy stabilności fi nansowej.

W wielu krajach brakuje przejrzystości oraz standardowej, jed-
nolitej prezentacji kosztów i korzyści, uczciwych zasad marketingu 
usług consumer fi nance, np. kojarzenia różnych usług fi nansowych 
w ramach sprzedaży pakietowej czy wiązanej, a zatem także okazji 
do porównywania ofert kredytów i  pożyczek. Poza tym stopień 
ubankowienia ludności jest jeszcze zbyt niski. Można mówić o róż-
nych grupach konsumentów wrażliwych (vulnerable consumers), np. 
z powodu słabego wykształcenia, podeszłego wieku, braków języko-
wych i  kulturowych (imigranci), niepełnosprawności. Nie byłby 
więc słuszny jedyny schemat ochrony konsumenta, skierowany do 
wszystkich ludzi wypełniających znamiona kategorii konsumentów 
wrażliwych, na zasadzie one size fi ts all. Pewne wspólne ramy są jed-
nak celowe. Dyskusja obejmuje m.in. kwestię, czy powinno się zaka-
zać nabywania pewnych produktów przez określone kategorie 
klientów (np. niebędących profesjonalistami). Problem – przed 
czym i kogo chronić: klienta przez produktem, klienta przed insty-
tucją fi nansową czy może klienta przed nim samym? Jak zdefi nio-
wać przeciętnego inwestora czy też np. amatora i profesjonalistę? 
Lista tych pytań jest długa. Wiele uwagi przykłada się w tej dyskusji 
do zbiorowej (kolektywnej) ochrony całych grup inwestorów – na 
wzór ochrony zbiorowych interesów konsumentów. 

Piramida fi nansowa to struktura fi nansowa, w której zysk kon-
kretnego uczestnika jest bezpośrednio uzależniony od wpłat póź-
niejszych uczestników, stojących niejako niżej w  tej strukturze. 
Mechanizm działania piramid fi nansowych polega na pozyskiwaniu 
przez ich założycieli jak największej liczby uczestników, którzy – 
zachęceni obiecywanymi zyskami – wpłacają im pieniądze. Organi-
zatorzy namawiają zwykle uczestników piramidy fi nansowej do 
werbowania kolejnych osób. Z tego powodu piramidy fi nansowe są 



407

Prakseologia nr 158,  t .1/2016

z  góry skazane na upadek, bowiem system wymaga lawinowego 
dopływu nowych uczestników, a taka możliwość jest ograniczona. 
Struktura piramidy fi nansowej istnieje zatem dopóki suma wycofy-
wanych przez uczestników pieniędzy jest niewielka w stosunku do 
napływających do systemu nowych środków. Zgodne z ustaleniami 
wypłaty środków pierwszym uczestnikom piramidy usypiają czuj-
ność kolejnych, liczących na rzekomo łatwe, pewne i wysokie zyski. 
Im bardziej organizatorom udaje się wydłużyć okres nowych wpłat 
i im więcej ma ona poziomów, tym więcej uczestników jest poszko-
dowanych w chwili jej upadku – często tracą oni większość lub nawet 
całość powierzonych środków.

Klasyczne piramidy fi nansowe można poznać po tym, że otwar-
cie wskazują na to, że jedynym źródłem zysków uczestników są 
wpłaty od kolejnych osób. Mechanizm ich działania jest jednak 
często maskowany za pomocą pozornego oferowania inwestycji 
w określone aktywa (np nieruchomości, metale szlachetne). Czę-
sto zdarza się, że uczestnicy orientują się, że zostali oszukani 
dopiero wówczas, gdy organizator ma trudność w  regulowaniu 
zobowiązań lub wręcz wtedy, gdy piramida upada. Piramidy fi nan-
sowe w  czystej postaci występują rzadko. Zwykle pojawiają się 
w  krajach, w  których instytucje fi nansowe są słabo rozwinięte, 
a poziom wiedzy ekonomicznej społeczeństwa jest niewielki. Pira-
mida fi nansowa funkcjonuje w  wyniku oszustwa fi nansowego. 
Straty fi nansowe inwestorów w  wyniku bankructwa piramidy są 
zwykle znaczne. Osłabia to także zaufanie publiczne do sektora 
fi nansowego, w tym do parabanków, które solidnie i uczciwie pro-
wadzą biznes. Celem regulacji na rynku fi nansowym powinna być 
zatem ochrona strony słabszej, czyli klientów; a szczególnie osób 
fi zycznych. 

Masiukiewicz poszukuje w swojej książce odpowiedzi na szereg 
pytań, które wiążą się ze stale pojawiającym się zjawiskiem piramid, 
a między innymi:

Jakie czynniki kreują popyt na lokowanie środków w  pirami-
dach?
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Dlaczego władze państwowe w wielu krajach nie mogą uporać się 
z problemem dezaktywacji piramid, czy skuteczność organów ściga-
nia jest wystarczająca?

Dlaczego funkcją kontinuum piramid fi nansowych jest bankruc-
two? 

Czy bitcoin to piramida fi nansowa?
Czy regulacje prawne w Polsce dotyczące działalności piramid są 

dostateczne?
Jak powinny być podzielone kompetencje organów państwa 

w  kwestii walki z  piramidami, w  tym między nadzorem fi nanso-
wym, instytucjami ochrony konsumenta i prokuraturą?

Czy penalizacja przestępstw w tym obszarze jest wystarczająca?
Czy powinna występować współpraca międzynarodowa organów 

nadzoru państwowego w zakresie dezaktywacji piramid?
Jak słusznie zauważa Autor, systemowe rozwiązania w zakresie 

dezaktywacji piramid powinny mieć na celu prewencję oraz ochronę 
środków fi nansowych gospodarstw domowych. Kluczowym proble-
mem wydaje się ograniczenie popytu na tego rodzaju produkty 
fi nansowe. Stąd ważny jest system edukacji fi nansowej i  informo-
wania społeczeństwa. Organy wymiaru sprawiedliwości muszą 
działać w  tych sprawach bardzo szybko, ale też być wyposażone 
w odpowiednie instrumenty prawne.

Pewne uwagi krytyczne dotyczą regulacji. Powstaje wszelako 
pytanie, czy Autor nie oczekuje od regulacji zbyt wiele? Istnieją gra-
nice skuteczności regulacji, których nie należy przekraczać. Po co 
projektować regulacje, których nie można wyegzekwować? Po kry-
zysie wiele pisze się o  tendencji do nadmiernej regulacji sektora 
fi nansowego, która komplikuje działania uczciwych dostawców, 
podraża pośrednictwo fi nansowe oraz psuje rynek usług fi nanso-
wych. Mam wątpliwości co do możliwości objęcia regulacją i nadzo-
rem wszelkich parabanków. Ustawodawca wielokrotnie napotyka 
ten problem, np. nie uznał za możliwą notyfi kację karteli w prawie 
antymonopolowym czy podmiotów świadczących kredyt konsu-
mencki. W obu przypadkach ograniczył się do narzucenia pewnych 
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wymogów, np. co do treści umów. Należy pamiętać o zasadzie pro-
porcjonalności, która ostatnio jest w  centrum dyskusji właśnie 
w kontekście regulacji rynku fi nansowego. W tym kontekście nie są 
w pełni uzasadnione uwagi krytyczne Autora pod adresem Komisji 
Nadzoru Finansowego (KNF) czy Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów (UOKiK). Skoro ustawodawca nie dostrzega możli-
wości objęcia parabanków nadzorem, organy państwa nie mają 
narzędzi ingerencji władczej. Organy państwa działają na podsta-
wie i  w  granicach prawa. Próba podjęcia działania bez podstawy 
prawnej mogłaby być kwestionowana jako ograniczanie wolności 
gospodarczej. A  zatem w  obecnym stanie prawnym poza listą 
ostrzeżeń publicznych KNF czy ewentualnym karaniem uchybień 
w  zakresie marketingu, np. poprzez nieuczciwą i  wprowadzającą 
w błąd reklamę i naruszanie tą drogą zbiorowych interesów konsu-
mentów (UOKiK), organy te niewiele mogły zrobić. Publiczne nawo-
ływanie np. w środkach masowego przekazu, by ludzie nie kontrak-
towali z podejrzaną fi rmą, mogłoby się skończyć w sądzie pozwem 
o  naruszanie dobrego imienia takiej fi rmy. Należy pamiętać, że 
demokracja parlamentarna i  gospodarka rynkowa wymagają od 
ludzi pewnego stopnia informacji, wiedzy i  zdrowego rozsądku. 
Każdy człowiek musi wiedzieć, jakie ryzyko jest skłonny ponosić 
i nikt go w tym nie zastąpi. Swoboda umów zakłada formalną rów-
ność stron, chociaż strona słabsza czy gorzej poinformowana może 
być w pewnym stopniu chroniona. Paternalizm państwa w tej mie-
rze nie jest wszelako optymalnym rozwiązaniem, poza szczególną 
troską o  tzw. konsumentów wrażliwych (ale nawet w  tej kwestii 
celem jest edukacja fi nansowa, integracja społeczna i  łagodzenie 
wykluczenia fi nansowego).

A zatem można postawić pytanie, czy konsument w omawianej 
dziedzinie może podlegać ochronie tylko ex post (gdy mamy do czy-
nienia z  ewidentnym oszustwem) czy może także ex ante (jak to 
mam miejsce np. w  ochronie klientów biur podróży). Niestety, 
w  kwestii działalności parabanków nie widzę możliwości zastoso-
wania ochrony ex ante, poza oczywiście edukacją, informacją i publi-
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kacją publicznych ostrzeżeń. Pewną, dość wąską możliwością ochro-
ny ex ante jest penalizacja działalności parabanków, która jest 
ustawowo zastrzeżona tylko dla banków. Należy jednak zaznaczyć, 
że zarzuty, iż ktoś narusza prawo bankowe, nie są łatwe do posta-
wienia, gdyż wiele czynności ściśle bankowych ma swoje odpowied-
niki w prawie cywilnym. 

We współczesnym, skomplikowanym świecie często trudna jest 
stanowcza, „zero-jedynkowa” ewaluacja, czy dany produkt jest 
uczciwy lub czy działalność danego parabanku jest legalna. Należy 
pamiętać, że dana usługa fi nansowa może być w pełni legalna, nie-
wypełniająca jeszcze znamion oszustwa, chociaż w  odczuciu spo-
łecznym nieetyczna. Gdyby wszyscy klienci banku w  tym samym 
czasie zażądali zwrotu depozytów, bank także mógłby upaść, podob-
nie jak piramida fi nansowa. Rozstrzygające jest zatem wykazanie 
zamiaru oszustwa tkwiącego w samej konstrukcji fi rmy lub produk-
tu. Przeprowadzenie takiego dowodu jest niezwykle trudne. Można 
sobie nawet wyobrazić reakcję obronną parabanku, np. pozwanie 
KNF do sądu za umieszczenie danej fi rmy na liście ostrzeżeń 
publicznych – za naruszenie jej dobrego imienia. Często winę za 
taki stan rzeczy należy przypisać ustawodawcy, który konstruuje 
niejasne i niejednoznaczne prawo. Granica między tym, co dopusz-
czalne prawnie a zarazem budzące pozytywne oceny etyczne, bywa 
rozmyta. 

Lech Grobelny w ramach Bezpiecznej Kasy Oszczędności zawie-
rał z każdym klientem umowę prawa cywilnego, co było w gruncie 
rzeczy zgodne z prawem. Można również wskazać na słynny „oscy-
lator” Bagsika i Gąsiorowskiego, który przez jednych był oceniany 
jako genialny pomysł na biznes, a przez innych – jako działanie nie-
etyczne, chociaż mieszczące się w  granicach ówczesnego prawa. 
Podobnie można oceniać tzw. opcje walutowe, które są prawnie 
dopuszczalne, także dla osób fi zycznych. Pozostaje wszelako pro-
blem pełnej informacji. Problem etyczny pojawił się jednak także po 
stronie klientów, którzy nie ograniczali się do zabezpieczenia się 
przed ryzykiem walutowym, a dodatkowo chcieli na opcjach zaro-



411

Prakseologia nr 158,  t .1/2016

bić, co doprowadziło wielu z  nich na skraj upadłości. Pazerność 
i chciwość, która wielu ludziom zaciemnia umysły i zdroworozsąd-
kowe myślenie, jest w  pewnej mierze – niestety – niezależna od 
pułapu edukacji fi nansowej. Zdaje się o  tym świadczyć fakt, że 
mimo kolejnych piramid fi nansowych (Amber Gold) nadal wiele 
osób powierza swoje pieniądze podejrzanym fi rmom, które często 
są uwidocznione na tzw. liście ostrzeżeń publicznych KNF. 

Wydaje się, że jeżeli w sposób jednoznaczny nie mamy do czynie-
nia z oszustwem (wprowadzaniem w błąd), to nie można całej winy 
przypisywać usługodawcy. Na rynku fi nansowym można zyskać, ale 
także można stracić. Podobnie, jak to się dzieje na rynku kapitało-
wym, jest to kwestia nie tylko adekwatnej informacji, ale i poziomu 
akceptacji ryzyka przez klienta. W niektórych przypadkach mamy 
do czynienia z kolizją wartości i  celów, np. wolności gospodarczej 
danego podmiotu rynku oraz oceny danej usługi jako nieuczciwej – 
drapieżnego pożyczania (predatory lending) czy wymuszenia daro-
wania reszty długu w ramach upadłości konsumenckiej. Powstaje tu 
ogólny problem – co i kiedy można oceniać jako „nieetyczne’? Wyda-
je się, że nieetyczna jest fi rma, u podstaw działalności której leży 
zamiar oszustwa. Przy czym zamiar oszustwa jest moim zdaniem 
kategorią obiektywną, niezależną od linii obrony przed zarzutem 
oszustwa (np. oferowanie depozytu na 50 procent rocznie, co 
w świetle wiedzy ekonomicznej nie może być uznane za realne).

Ogólnie biorąc, można się jednak zgodzić z  tezą Autora, która 
brzmi następująco: dezaktywacja działalności, w swej istocie pole-
gających na piramidzie fi nansowej, wymaga odpowiedniego syste-
mu monitoringu, edukacji ekonomicznej klientów, precyzyjnych 
regulacji i  surowszej penalizacji takich przestępstw. Tylko wtedy 
możliwe będzie odpowiednio wczesne wykrycie oszustwa i zapobie-
ganie znacznie szerszej skali tego oszustwa (Amber Gold). Należy 
podzielić pogląd Autora, że ochrona przed oszustwem jest mocniej-
szym uzasadnieniem regulacji niż w przypadku innych usług consu-
mer fi nance, gdzie można wprawdzie dyskutować nad uczciwym 
podziałem kosztów i  korzyści między stronami (pożyczki), sama 
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usługa jest jednak w  pełni legalna i  mieści się w  dopuszczalnych 
modelach biznesowych instytucji fi nansowych. Książka Piramidy 
fi nansowe jest pozycją interesującą, umiejętnie wprowadzającą 
w trudne interdyscyplinarne problemy, z jakimi stykają się zarówno 
teoretycy, którzy poszukują właściwej interpretacji takich zjawisk 
ekonomicznych, jak i inwestycje, które gospodarstwa domowe 
podejmują w zakresie zarządzania fi nansami. 
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Filozofia Polska szuka 
swojego miejsca

Andrzej Lisak

Maciej Soin, Przemysław Parszutowicz (red.), Filozofia 
2.0. Paradygmaty i  instytucje, Wydawnictwo Instytutu 
Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2015, 264 strony.

Praca zbiorowa Filozofi a 2.0. Paradygmaty i instytucje to praca waż-
na, ważna, mam nadzieję, dla polskiego środowiska fi lozofi cznego – 
może stać się zaczynem dalszej istotnej dyskusji o kondycji, istocie, 
rezultatach, sensie i  celu uprawiania fi lozofi i, zwłaszcza że w  per-
spektywie jest wydanie kolejnego tomu tej publikacji. Refl eksja 
o  tym „Po co fi lozofi a?” jest immanentnie wpisana w  sam status 
refl eksji fi lozofi cznej, ale dobrze jest czasami tą refl eksję uczynić 
przedmiotem specjalnych rozważań. 

Zamieszczony w tomie zbiór wypowiedzi jest wynikiem realizacji 
projektu badawczego Filozofi a 2.0. Diagnozy i strategie fi nansowane-
go przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Projekt ten 
miałby przyczynić się do „przezwyciężenia jej marginalizacji, zarów-
no w środowisku uniwersytetu, jak i w debacie publicznej” [Przed-
mowa, s. 7]. Chodzi w nim o nowe formy fi lozofi cznego myślenia, 
o wszelkie możliwości przezwyciężenia jej kryzysu, „o sformułowa-
nie takich programów uprawiania i nauczania fi lozofi i, które mogą 
być przekonywujące zarówno dla fi lozofów, jak i dla ich współcze-
snego otoczenia” [s. 8], oczywiście przy zdaniu sobie sprawy z całej 
różnorodności fi lozofi i i jej odmiennych poglądów na cele i rezulta-
ty fi lozofowania. Nie można powiedzieć, że problemy tej książki 
stanowią jakieś novum, że takiej refl eksji w Polsce się nie uprawia. 
Co jakiś czas bowiem mamy konferencje, panele i związane z nimi 
publikacje pod hasłami „Po co fi lozofi a? – Dlaczego fi lozofi a?”, 
„Przeszłość i przyszłość fi lozofi i” (przytoczone tu tytuły nie są fi k-
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cyjne, to przykłady pokłosia z takich spotkań polskiego środowiska 
akademickiego w ostatnich latach). Wydaje się jednak, że grzechem 
pierworodnym takich publikacji jest często, refl eksja zbyt zoriento-
wana subiektywnie pod hasłem „wyznanie wiary fi lozofa”. Systema-
tycznie realizowany program badawczy przy programowym wielo-
głosie środowiska daje możliwość dużo większej obiektywizacji 
stanu, potrzeb i wyzwań polskiej fi lozofi i. Myślę, że zgromadzone 
w tej pracy teksty, z całym swoim bogactwem perspektyw, propozy-
cji zbliżają nas do tego postulatu obiektywizacji sytuacji, w jakiej się 
znalazła dzisiaj fi lozofi a w Polsce. Praca zawiera 12 tekstów. Omów-
my je pokrótce.

 Paweł Pieniążek w  tekście Etos fi lozofi i i  prawo rzeczywistości 
wychodzi od zasadniczej cechy fi lozofi i, jej autorefl eksyjności, i kwe-
stionuje ją patrząc na jej stan dzisiejszy. Jak pisze autor: „ w obliczu 
brutalnych zmian, dokonujących się w samej fi lozofi i, w jej polu teo-
retycznym i instytucjonalnym, w jej środowisku społeczno-kulturo-
wym, uprawniona staje się konstatacja, że refl eksja fi lozofi i nad 
samą sobą przechodzi zwolna i niepostrzeżenie w refl eksję nad kul-
turowymi i instytucjonalnymi warunkami możliwości samej refl ek-
sji w ogóle – refl eksję tym samym jakoś żałobną czy agonalną, świa-
domą bowiem kryzysu nieodwołalnego, taką zatem, która traci już 
swój przedmiot, i utratą tą, pod jego nieobecność, żyje, problematy-
zując ją jako swój wyższy, wymykający się jej kontroli przedmiot. 
A  zatem, czy nie mamy do czynienia z  kryzysem ostatecznym, 
takim, który nie jest kryzysem w  obrębie refl eksji, kryzysem jej 
immanentnym, stale ożywiającym ją i konstytuującym, ale kryzy-
sem samej refl eksji, kryzysem zamykającym sekwencję kryzysów 
wcześniejszych?” [s. 1]. Innymi słowy: autor szuka odpowiedzi na 
pytanie, czy kończy się tradycyjny etos fi lozofi i, czy tylko jakiś jej 
model. Odpowiedzi udziela w oparciu o szeroko zakreślone analizy 
nowoczesnej racjonalności, współczesnej funkcji uniwersytetu etc. 
Tradycyjny etos fi lozofi i – zdaniem autora – nie przystaje do dzisiej-
szych czasów: „Trudno pogodzić go z  dokonującymi się obecnie 
przemianami kulturowymi, nie sposób więc przywrócić go w daw-
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nym kształcie. Choć pewnie nie ma innego wyjścia, jak proces ten 
jedynie uporczywie i złośliwie opóźniać” [s. 14]. Wyraźniej ujmuje 
to następujące zdanie: „Wobec uwiądu bądź wysychania normatyw-
nych zasobów fi lozofi i dokonuje się zwijanie się jej emancypacyj-
nych dążeń w coraz bardziej zawężającym się horyzoncie społeczno-
-historycznym. Ma ona już tylko odpowiadać na bieżące potrzeby 
i oczekiwania, zarówno w wymiarze jej racjonalno-biurokratyczne-
go zawłaszczania, jak i w wymiarze emancypacyjnym” [s. 11]. Odpo-
wiedź autora jest zdecydowanie pesymistyczna. Można z nią pole-
mizować, ale wartością tegoż tekstu jest zarysowanie pewnych ram 
w obrębie których można by te dyskusje prowadzić. 

Piotr Gutowski tak wyraża intencje swego tekstu Filozofi a jako 
poszukiwanie mądrości: „W niniejszym artykule pragnę zwrócić uwa-
gę na to, że próbując odpowiedzieć na pytanie o  funkcję fi lozofi i 
w  kulturze duchowej ludzkości, warto wziąć pod uwagę intuicję 
zawartą w etymologii nazwy naszej dyscypliny. Filozofi a to umiło-
wanie mądrości – nie sama mądrość, bo tę mają jedynie bogowie, ale 
jedynie przyjaźń z  nią; i  nie umiłowanie wiedzy, ale mądrości. 
Mądrość to coś innego i jak się zdaje, coś więcej niż wiedza. Tymcza-
sem to właśnie wiedza uznawana jest obecnie w świecie Zachodu za 
główne narzędzie i  ideał pożądanych zmian społeczno-gospodar-
czych” [s. 31]. Mądrość rozumie autor jako cnotę intelektualną 
i moralną zarazem, integrującą sfragmentaryzowaną wiedzę, scala-
jącą odseparowane od siebie wymiary naszego życia, hierarchizują-
cą cele indywidualne i  społeczne, wiążącą perspektywę doraźną 
i dalekosiężną. Mądrość to idea integracji całej duchowej sfery czło-
wieka, to umiejętność rozważania celów, a nie tylko środków. Czło-
wiek mądry preferuje dobro wspólne nad dobro jednostek, potrafi  
zharmonizować cele bieżące z  dalekosiężnymi. Po zarysowaniu 
rozumienie pojęcia mądrości autor rozważa możliwość nadania mu 
operacyjnego charakteru ,tak aby dało się je wykorzystać do badań 
i projektowania zmian społecznych oraz do uczenia mądrości, anali-
zując przede wszystkim konieczne zmiany w modelu funkcjonowa-
nia szkół typu uniwersyteckiego.
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Robert Piłat w tekście Filozofi a jako radykalna krytyka uznaje, że 
„powołaniem fi lozofi i jest radykalna krytyka, przede wszystkim 
społeczeństwa i kultury, lecz zawsze z krytycznym odniesieniem do 
samej siebie – do podstaw własnego krytycyzmu” [s. 49]. Wszelkie 
skuteczne akty krytyczne pozbawione są często głębokiego uzasad-
nienia. Brak dogłębnego przemyślenia podstaw krytyki sprawia, że 
podmiot krytycznego myślenia sam pozostaje bez ugruntowania 
i stąd potrzeba fi lozofi i, rozumianej jako krytyka radykalna, w któ-
rej chodzi o sam podmiot, a więc interes samego rozumu. Paradyg-
matycznym przykładem takiej fi lozofi i pozostaje Kant: „Jej celem 
nie jest zmiana przedmiotowych treści – z  tym ludzie dają sobie 
doskonale radę bez fi lozofi i – lecz danie tym zmianom racjonalnej 
podstawy (normy)” [s. 53]. Więcej, według autora, „Filozofi a reali-
zuje funkcję krytyczną, kiedy kwestionując leżące poza sobą formy 
myśli, rewiduje jednocześnie sama siebie (swoje kategorie i meto-
dy), a  ponadto modyfi kuje sam podmiot krytyki” [s. 54]. Autor 
w sposób niezwykle ciekawy, uzyskując spójność analizy, pokazuje 
próby spełniania przez fi lozofi ę funkcji krytycznej w  koncepcjach 
Horkheimera, Hegla, Spaemanna i  Habermasa, podkreśla aporie 
towarzyszące tym próbom, uzasadniając w ten sposób stałą potrze-
bę krytyki samej krytyczności, bowiem radykalna krytyka musi być 
skierowana na samego krytyka, ma ujawniać kondycję tego, kto 
myśli i pozwalać na jej zmianę, choć wskazanie na konkretne atry-
buty tej zmiany oraz kryteria jej oceny jest trudnym zadaniem. Per-
spektywę takiej krytycznej teorii sam autor widzi w teorii podmiotu 
i  prezentowany tekst odsłania perspektywę na sformułowanie 
przez autora własnej fi lozofi i. 

Damian Leszczyński, w  tekście z  tytułem odnoszącym się do 
Weberowskiego odróżnienia Filozofi a jako zawód i  jako powołanie. 
Filozofi a współczesna a  medytacje fi lozofi czne porównuje fi lozofi ę 
uprawianą w warunkach akademickich (zawód) i nieakademickich 
(powołanie). Cechami pierwszej są: profesjonalizacja, nadmierna 
specjalizacja, swoista „stadność”, myślenie fi lozofi czne w perspek-
tywie środków potrzebnych do rozwiązania zagadnienia, a  nie 
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samych celów myślenia (swoista technicyzacja), heteronomia jako 
zależność od innych nauk i  zewnętrznych wobec niej celów oraz 
swoiste skierowanie na zewnętrzność jako czegoś podporządkowa-
nego zewnętrznym zasadom tworzenia, wymiany myśli etc. Filozo-
fi a uprawiana nieakademicko odpowiada staremu postulatowi 
„Poznaj samego siebie” i  przybiera postać medytacji. Jej cechy to 
prywatność, indywidualizm, podejmowanie zagadnień fundamen-
talnych (w powiązaniu z całą resztą zagadnień), autonomia, osobi-
ste zaangażowanie, skierowanie nie na innych ale na sam myślący 
podmiot. Autor widzi oba sposoby uprawiania fi lozofi i jako jej dwa 
aspekty, dwa bieguny tej samej działalności, gdzie należy uniknąć 
niebezpieczeństw związanych z uczynieniem fi lozofi i jako zawodu 
i bycie otwartym na pierwotny impuls pozostający źródłem fi lozo-
fowania. Ta oto kwestia jest zasadnicza – trafnie zauważa autor – 
dla dyskusji nad kondycją współczesnej fi lozofi i.

Marek Maciejczak w  tekście Refl eksja jako warunek tożsamości 
pokazuje jak wraz z marginalizacją fi lozofi i zanika jedna z głównych 
powinności człowieka – obowiązek pracy nad sobą i doskonalenia 
się. Filozofowie oferowali narzędzia służące do tego celu, pewne 
wzorce postaw, stylów życia, uważając, że istnieje możliwa do zdo-
bycia wiedza, która konstytuuje tożsamość Zapomnieniu ulega 
również powinność wobec siebie i innych, rozumiana jako obowią-
zek doskonalenia, kultywowania wrażliwości na różne aspekty 
życia, w tym fundamentalny – etyczny. Autor na bazie lektur takich 
myślicieli jak Giddens, Bauman, Lash opisuje kształt dzisiejszego 
społeczeństwa konsumpcyjnego i człowieka „płynnej nowoczesno-
ści”. Pokazuje niezbędność w  takim świecie refl eksji i  przez to, 
pośrednio, niezbywalność fi lozofi i. Czyni to na przykładzie fi lozofi i 
Wittgensteina, choć, myślę, że myśl współczesna daje tu dużo 
innych możliwości, aczkolwiek to poprzez swój indywidualny wybór 
tekst zyskuje bardzo osobisty ton.

W  tekście Witolda P. Glinkowskiego, Ludzka wartość fi lozofi i 
autor, pozostając w kręgu takich lektur jak Levinas, Tischner, fi lo-
zofowie dialogu, stawia pytanie o wartość samej fi lozofi i. Filozofi a 
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odkrywa w człowieku przede wszystkim istotę moralną i  to czło-
wiek okazuje się być wartością fi lozofi i. Najgłębszym żywiołem 
fi lozofowania nie jest monolog, prowadzący do zawłaszczenia 
przedmiotu przez podmiot a  dialog, jako wspólne odnajdywanie 
się w kręgu wartości. Kryzys fi lozofi i – wyrażający się zapoznaniem 
jej „ludzkiego oblicza” – jest dla człowieka złem. Zatem pytanie 
o przyszłość fi lozofi i jest ściśle zrośnięte z pytaniem o przyszłość 
człowieka.

Tekst Arkadiusza Chrudzimskiego Psychologia jako podstawa fi lo-
zofi i. Szaleństwo czy metoda? wyraźnie się wyłamuje z dotychczaso-
wego szeregu tekstów – poświęcony jest historycznej kwestii rozu-
mienia przez Brentana fi lozofi i jako psychologii opisowej 
(w przeciwieństwie do eksperymentalnej), w czym autor zdaje się 
widzieć zgoła szaleństwo. Taka wizja fi lozofi i opartej o psychologię 
nie jest jednak specyfi cznie brentanowskim pomysłem. Po pohe-
glowskiej zapaści w fi lozofi i odebrano jej funkcję nauki par excellen-
ce, straciła ona swój dotychczasowy przedmiot – byt, który został 
rozparcelowany przez wielość nauk szczegółowych. Zaczęto szukać 
minimalistycznych określeń przedmiotu fi lozofi i. Stwierdzano 
zatem, że fi lozofi a nie zajmuje się już bytem (tym zajmują się nauki 
szczegółowe), ale jego poznawaniem (program fi lozofi i jako teorii 
poznania); fi lozofi a nie zajmuje się bytem – tym, co jest, lecz tym, 
co być powinno, itd. Jednym z  programów fi lozofi i był program 
fi lozofi i jako psychologii opisowej: fi lozofi a zajmuje się nie bytem, 
ale jego świadomością, tym jak on się jawi, jak jest dany w  polu 
świadomości. Pozostawanie w obrębie zasobów ja (mówiąc w manie-
rze fenomenologicznej) stało się takim szeroko rozpowszechnio-
nym programem uprawiania fi lozofi i. Nie dotyczy to tylko brenta-
nowskiej psychologii opisowej, a później Husserla i fenomenologii, 
ale naprawdę wielu podstawowych nazwisk. Np. znana formuła 
Diltheya brzmi Erkenntnistheorie ist Psychologie in Bewegung1, a Wit-

1  W. Dilthey, Ideen über eine beschreibende und vergleichende Psychologie (1894), [w:] idem, 
Gesammelte Schriften, Bd. 5, Leipzig 1924, s. 151.
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tgenstein znowuż stwierdza: „Erkenntnistheorie ist die Philo-
sophie der Psychologiem”2. Tekst Chrudzimskiego można zatem 
lepiej zrozumieć w perspektywie szerokich procesów, jakie zacho-
dziły w  poheglowskiej fi lozofi i, związanych z  kształtowaniem się 
na nowo przedmiotu fi lozofi i. Autor próbuje dokonać transformacji 
rozumianej po brentanowsku, a więc mentalistycznie, psychologii 
jako podstawy fi lozofi i. Twierdzi zatem, że to dzisiaj nie psycholo-
gia, ale analiza naszego systemu reprezentacji (względnie systemu 
kognitywnego) mogłaby być uznana za podstawę fi lozofi i. 

Co mówić o przezwyciężaniu izolacji fi lozofi i we współczesnym 
świecie, skoro ona sama dzieli się na dwa wielkie i wzajemnie izolu-
jące się obozy, na fi lozofi ę kontynentalną i analityczną. Paweł Gra-
barczyk w tekście Co począć z podziałem na fi lozofi ę analityczną i kon-
tynentalną? dobrze orientujący się w temacie, w zwięzły i przejrzysty 
sposób wypunktowuje urojone i  nieurojone różnice, podstawowe 
przyczyny wzajemnego nierozumienia i niemożliwości porozumie-
nia i kończy realistyczną diagnozą, że ten dualizm dwóch wielkich 
obozów pozostanie nieusuwalny.

 Joanna Krzemkowska-Saja, autorka tekstu Uzdrawiająca moc 
fi lozofi i. Uwagi na marginesie rozważań Boecjusza i Ludwiga Wittgen-
steina rozważa tezę o psychoterapeutycznej roli fi lozofi i. Znaczenie 
terapeutycznej roli fi lozofi i może ujawnić się szczególnie w sytuacji 
doświadczenia granicznego Swoją tezę ilustruje dwoma przykłada-
mi wybitnych fi lozofów: Boecjusza oraz Ludwiga Wittgensteina. 
Filozofi ę rozumie autorka raczej jako akt niż wytwór: fi lozofowanie 
to pewien sposobu życia, to aktywność, która stanowi ekspresję 
określonych postaw, wymagająca jednak szczególnych umiejętności 
i przynoszącą konkretne owoce. Filozofi a staje się swoistym ćwicze-
niem duchowym, swoistą formą terapii kognitywnej, czyli takiej, 
której celem jest modyfi kacja sądów, dzięki której z  kolei zostają 
uzdrowione emocje. Celem psychoterapii fi lozofi cznej jest właściwe 
doświadczanie rzeczywistości. Terapia ta wymaga specyfi cznie fi lo-

2  L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, Frankfurt am Main, 1989, s. 4. (1.1.2.1).
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zofi cznego zaufania do racjonalnego myślenia i szczególnego rodza-
ju pragnienia racjonalności. Czy rzeczywiście przykłady Boecjusza 
i Wittgensteina mogą służyć jako przykłady wzorcowe takiej terapii – 
analizy autorki w tym względzie chyba nie wszystkich przekonają.

Krzysztof Czerniawski w tekście Kryzys fi lozofi i w kontekście post-
modernizmu i  globalizacji. Uwagi na marginesie tradycyjnej fi lozofi i 
chińskiej przedstawia trudną sytuację dzisiejszego fi lozofa żyjącego 
w  czasach nadmiaru wiedzy. Filozofi czna tradycja stała się zbyt 
obszerna, by mieć żywy kontakt z każdym jej aspektem, jesteśmy 
skazani na funkcjonowanie w stanie świadomej ignorancji, na fi lo-
zofowanie bez uczciwej znajomości tradycji. Autor obszernie una-
ocznia swoje tezy na przykładzie polemik badaczy wokół problemu 
prawdy w  starożytnej fi lozofi i chińskiej. Żeby móc się czegoś 
nauczyć na podstawie „tradycyjnych form uprawiania fi lozofi i” czy 
też zaczerpnąć coś z jakiegokolwiek innego od obecnie uprawianego 
dyskursu, należy poświęcić dużo czasu na opanowanie specyfi cz-
nych rządzących nim reguł. Jest to przedsięwzięcie pracochłonne, 
a jego wynik niepewny. Zatem należy oczywiście wychodzić z polet-
ka często wąsko na sposób scjentystyczny pojmowanej fi lozofi i ana-
litycznej, która jako taka niejako programowo ignoruje dorobek 
„fi lozofi i tradycyjnej”, ale jednak dziedzictwo myśli, jakie nagroma-
dziło się w  toku rozwoju ludzkiej cywilizacji, jest zbyt obszerne, 
żeby to było takie proste, a poza tym zbyt wielki ciężar przeszłości 
paraliżuje. Sytuacja zatem wydaje się bez wyjścia.

Tekst Tadeusza Szubki Filozofi a w dobie projektów badawczych opi-
suje, jak instytucjonalne ramy nauki, nawet wysoka ilość środków 
fi nansowych na badania, mogą paradoksalnie stanowić ograniczenie 
w  rozwoju nauki. Organizacja fi nansowania systemu nauki nie-
koniecznie musi przyciągać ludzi wybitnych, jej fi nansowanie nieko-
niecznie musi wspomagać projekty najwartościowsze. Autor stara 
się przy tym opisać trudności związane z  samą specyfi ką fi lozofi i 
jako nauki. Autor, związany z  Narodowym Centrum Nauki, anali-
zując funkcjonowanie systemu grantowego wyraźnie odsłania jego 
minusy, zwłaszcza dla uprawiania fi lozofi i i kończy tekst konstata-



421

Prakseologia nr 158,  t .1/2016

cją: „ Dopóki ten stan rzeczy się nie zmieni, fi lozofi a w Narodowym 
Centrum Nauki w  Krakowie będzie znajdować się w  okowach” 
[s. 224].

Maciej Soin analizuje, jak głosi tytuł tekstu, Zewnętrzne i wewnętrz-
ne przyczyny kryzysu fi lozofi i. Jest to kryzys zewnętrzny, chodzi tu 
o „zanik społecznej istotności związany z postmodernizacją współcze-
snych demokracji ukierunkowanych na konsumpcję i unieważniają-
cych refl eksyjność”, jak i  wewnętrzny jako kryzys tożsamości fi lozo-
fi i  – „wyraża się między innymi w  zaniku istotnej produktywności 
maskowanym przez czysto ilościowy przyrost publikacji i instytucji” 
[s. 225], przy czym te procesy wspierają się wzajemnie. Autor zatem 
syntetycznie omawia pierwszy, a  więc zewnętrzny, aspekt kryzysu, 
nie omijając kwestii oceny fi lozofi cznych dokonań. W  końcu niektó-
rzy fi lozofowie programowo starali się unieważnić myślenie typu fi lo-
zofi cznego i są odpowiedzialni za postmodernizację i nie zdają sobie 
sprawy z problemu społecznej legitymizacji ich poczynań. Wewnętrz-
ne przyczyny kryzysu fi lozofi i wiążą się dla autora przede wszystkim 
z fi askiem fi lozofi i teoretycznej, autonomizacją nauk szczegółowych 
i ponownym odkryciem kontyngencji kultury.

Za jego główną przyczynę zewnętrzną uważa autor przekształce-
nie uniwersytetu w instytucję świadczenia masowych usług eduka-
cyjnych, co zmienia sens działalności zwanej do tej pory działalno-
ścią naukową: „uniwersytet może pełnić funkcje biznesu, względnie 
szkoły zawodu, względnie pewnego rodzaju agencji towarzyskiej, 
dzięki której zdobywa się kompetencje społeczne, ale na pewno nie 
przestarzałą funkcję kształcenia społecznej elity” [s. 252]. Tak więc 
społeczeństwu postmodernistycznemu „ani idea samodzielnego 
myślenia, ani uniwersytet, ani fi lozofi a, ani prawda w dawniejszym 
sensie nie jest potrzebna, ponieważ tego, co mają myśleć, a także do 
czego mają dążyć, dowiedzą się z  telewizji, ewentualnie z  portali 
społecznościowych”. Autor z  zaangażowaniem opisuje chory sys-
tem funkcjonowania nauki, niebezpieczny zwłaszcza dla fi lozofi i, 
a w szczególności system grantowy (skłaniający do podejmowania 
tematów niekontrowersyjnych i łatwo wykonywalnych, a więc fi lo-
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zofi cznie nieistotnych), polityczną i  ideologiczną kontrolę działal-
ności naukowej, ilościowy system ewaluacji (promujący fi lozofi czną 
grafomanię i  powielanie tych samych treści), politykę płacową 
i uczynienie z grantów głównego strumienia fi nansowania badań. 
Autor konkluduje: „Polityka naukowa wspiera postmodernizacyjny 
demontaż uniwersytetu, akademii i humanistyki zamiast mu prze-
ciwdziałać”, i kryzys fi lozofi i jest jej właśnie skutkiem” [s. 257]. 

Przedstawiana tu publikacja w swoim wielogłosie daje nam cało-
ściowe ujęcie dzisiejszej kondycji fi lozofi i w  jej najróżniejszych 
aspektach, jej diagnozę, analizę jej zagrożeń, jej cele, zadania i per-
spektywy. To te krytyczne jądra oryginalnych w wyrazie recenzowa-
nych tekstów tworzące razem wielogłos tomu chciałem odsłonić, 
żeby uwidocznić bogactwo proponowanych strategii tego, czym fi lo-
zofi a ma dziś być, co może jej pomóc i co jej szkodzi. Są w tym tomie 
teksty bardziej ambitne teoretycznie i mniej, niektóre raczej odno-
szą się do tego, co jest, inne do tego, co być winno, niektóre są bar-
dziej osobiste, inne starają się maksymalnie obiektywizować kondy-
cję dzisiejszej fi lozofi i, jedne są bardziej fundamentalne dla 
rozumienia fi lozofi i jako całości, a  inne mniej. Razem tworzą one 
bogactwo tomu. Dlatego też nie starałem się tutaj żadnych z tych 
tekstów szczególnie wyróżniać i  nie polemizować z tekstami, które 
mogą skłaniać do takiej polemiki. Największą ich zaletą jest to, że 
im autorom naprawdę głęboko zależy na kondycji fi lozofi i. Rzadko 
u nas się książki recenzuje, a recenzja może stanowić zachętę do ich 
lektury. Ta publikacja jest jej naprawdę warta w najwyższym stop-
niu, zwłaszcza że sami często ograniczamy nasze lektury do wąskich 
obszarów własnych zainteresowań badawczych. 

Nadmienić jeszcze trzeba, że czeka nas kolejny tom w  obrębie 
realizowanego projektu badawczego (kolejna konferencja miała 
miejsce we wrześniu 2015 roku w  Kazimierzu Dolnym). Całość 
materiałów, mam nadzieję, stanie się fundamentem i impulsem do 
kolejnej debaty środowiska o  wyzwaniach dla fi lozofi i, ale już na 
wyższym poziomie teoretycznym – nie będzie wypadało powielać 
w  dyskusjach tego, co tak dobitnie i  wszechstronnie zostało już 
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pokazane. Powiedzmy wyraźnie – ta publikacja, jako już całość, 
chciałaby zmienić stan fi lozofi i w Polsce. Impulsem całego projektu 
badawczego było też, oprócz uwarunkowań zewnętrznych, zaniepo-
kojenie rozpadem środowiska fi lozofi cznego na zamknięte kręgi, 
niepróbujące nawet podejmować dialogu, a  trzeba przecież po tych-
że publikacjach sformułować wspólny plan działania – trzeba opra-
cować programy fi lozofi i przekonujące dla fi lozofów i dla współcze-
snego otoczenia, na podstawie diagnozy, jakie braki kultury 
współczesnej może fi lozofowanie wypełnić.

Piotr Makowski, Mateusz Bonecki, Krzysztof Nowak-Posadzy, 
Wojciech W. Gasparski, eds, 2016, Praxiology and the 
Reasons for Action: Broadening the Borders Praxiology, 
Transaction Publishers, New Brunswick (USA) – London 
(UK); 23 tom z serii Praxiology: The International Annual 
of Practical Philosophy and Methodology wydawanej pod 
auspicjami Towarzystwa Naukowego Prakseologii, redaktor 
naczelny W. Gasparski, 221 stron
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Po że g n a n i a

Prof. dr Gerald Nadler 
(1924–2014)

Z opóźnieniem dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci profe-
sora dr. Geralda Nadlera, metodologa projektowania i  specjalisty 
z zakresu organizacji produkcji (industrial engineering). W roku 1975 
przebywał w Polsce na nasze zaproszenie. Poprowadził seminarium 
dla wykładowców projektowania w wyższych uczelniach zorganizo-
wane przez Komitet Naukoznawstwa PAN oraz wygłosił wykład na 
seminarium prowadzonym przez Pracownię Metodologii Projekto-
wania Zakładu Prakseologii PAN.
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Gerald Nadler urodził się 12 marca 1924 roku w  Cincinnati, 
w stanie Ohio. Ukończył studia w roku 1945, uzyskując bakalaureat 
z zakresu mechaniki, magisterium rok później, doktorat zaś w roku 
1949 w  Uniwersytecie Purdue. Rozpoczął wówczas karierę akade-
micką jako assistant profesor w Uniwersytecie Waszyngtona w San 
Louis, w stanie Missouri. Następnie objął jako profesor kierownic-
two Katedry Inżynierii Zarządzania w Uniwersytecie stanu Wiscon-
sin w  Madison. Miałem zaszczyt go odwiedzić i  zaprezentować 
dorobek polskiej metodologii projektowania. Do pracy Nadlera An 
Investigation of Design Methodology (1967) nawiązywał Tadeusz 
Kotarbiński [vide Prakseologia, Cz. II, w: Dzieła wszystkie, Ossoli-
neum 2003, s. 328].

Gerald Nadler specjalizował się w projektowaniu procesów pracy, 
czemu poświęcona była jego książka Work Design: A Systems Concept 
[Irwin 1970]. W książce tej przedstawił oryginalną koncepcję syste-
mowego modelowania przedmiotu projektowania organizacyjnego 
znaną pod nazwą IDEALS (Ideal Design of Eff ective and Logical Sys-
tems). Jako jeden z pierwszych badaczy projektowania podjął bada-
nia komparatystyczne, porównując struktury projektowania orga-
nizacyjnego i  inżynierskiego. Wskazał prawidłowości rządzące 
strukturą procesu rozwiązywania problemów projektowych, nie-
zmiennicze względem rodzaju przedmiotu projektowania. Wyniki 
badań opublikował w  książce Th e Planning and Design Approach 
[Wiley 1981]. W  tym okresie był już profesorem IBM i  kierował 
Katedrą Inżynierii Zarządzania na Uniwersytecie Południowej Kali-
fornii w Los Angeles. 

W latach 80. Gerald Nadler przewodniczył zespołowi powołane-
mu przez następujące organizacje: ASME Systems and Design Tech-
nical Group, System Methodology Task Force oraz IEEE Systems, 
Man and Cybernetis Society Technical Committee, Systems Metho-
dology and Design Subcommittee. Miałem zaszczyt wchodzić 
w  skład tego zespołu, w  wyniku prac którego opracowany został 
raport Systems Methodology and Design [1988, Metodologia i projek-
towanie systemowe, Projektowanie i  Systemy: Zagadnienia metodolo-
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giczne nauk praktycznych, t. X, Ossolineum, s. 67–100]. Opublikowa-
nie raportu przyczyniło się do zorganizowania Międzynarodowego 
Kongresu Teorii Planowania i Projektowania (Boston 1987), które-
mu przewodniczył Gerald Nadler. Przedstawił on projekt Manifestu 
[vide A. Collen, W. W. Gasparski, eds, 1995, Design Systems: General 
Applications of Methodology, Transaction Publisher, s. 451–458]. 
wskazującego znaczenie projektowania we współczesnym świecie.

Po przejściu na emeryturę Gerald Nadler kierował fi rmą konsul-
tingową o nazwie Center for Breakthrough Th inking w Los Angeles. 
Napisał ponad 200 opublikowanych artykułów (kilka z nich publi-
kowaliśmy łamach „Prakseologii”, „Projektowania i  Systemów”, 
„Praxiology: Th e International Annual of Practical Philosophy and 
Methodology”) oraz 15 książek, z których kilka zostało przetłuma-
czonych na dziewięć języków, wygłosił ponad 900 gościnnych 
wykładów w  różnych ośrodkach akademickich, konferencjach 
i adresowanych do praktyków. Poza pracą badawczą i dydaktyczną 
brał udział w pracach projektowych z zakresu organizacji licznych 
przedsięwzięć. Był członkiem wielu towarzystw naukowych. Otrzy-
mał ponad 25 nagród i wyróżnień z całego świata. Zmarł 28 lipca 
2014 roku w wieku 90 lat.

Gerald Nadler był nie tylko wybitnym uczonym i doświadczonym 
dydaktykiem, ale także życzliwym doradcą. Środowisko polskich 
prakseologów, w szczególności związanych z metodologią projekto-
wania, z  wdzięcznością pamiętać będzie tego badacza i  korzystać 
z dzieł zawsze uśmiechniętego, dobrego człowieka.

Wojciech W. Gasparski
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Profesor Ladislav Tondl 
(1924–2015)

W dniu 7 sierpnia 2015 roku zmarł profesor Ladislav Tondl, wybit-
ny czeski uczony, członek honorowy Towarzystwa Naukowego 
Prakseologii cieszący się uznaniem w  świecie fi lozofi i za wkład 
w dziedzinach: logiki, semantyki, teorii działania, naukoznawstwa 
i technoznawstwa.

Urodzony 28 lutego 1924 r. w  mieście Znojmo na Morawach 
ukończył studia w  Uniwersytecie Karola w  Pradze, gdzie w  roku 
1949 uzyskał stopień doktora fi lozofi i oraz zdobył wykształcenie 
inżynierskie. W latach pięćdziesiątych ub. stulecia wykładał logikę 
i fi lozofi ę na Wydziale Filozofi cznym Uniwersytetu Karola. Zajmo-
wał się wówczas głównie metodologią nauki, semantyką logiczną 
i cybernetyką. W czasie tzw. realnego socjalizmu był szykanowany, 
z czym wiązało się jego relegowanie z uniwersytetu. W okresie tym, 
tj. w latach 60., pracował w Instytucie Teorii Informacji i Automa-
tyki. Następnie, po zrehabilitowaniu w 1968 r., uzyskał tytuł profe-
sora Uniwersytetu Karola oraz założył Pracownię Teorii i Metodo-
logii Nauki w Czechosłowackiej Akademii Nauk. Pracował wówczas 
głównie nad semantyką logiczną oraz teorią informacji. Zainicjo-
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wał także badania naukoznawcze. Był pierwszym przewodniczą-
cym Międzynarodowego Komitetu do Spraw Polityki Naukowej 
UNESCO. Ponowne został pozbawiony pracy w instytucjach nauko-
wych w związku z podpisaniem listu – znanego jako „Dwa tysiące 
słów” – do ówczesnych władz, związanego z Praską Wiosną i inwa-
zją wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Wsparcie ze 
strony środowiska zagranicznego, w  tym polskich prakseologów, 
spowodowało złagodzenie sankcji i umożliwienie mu pracy w Insty-
tucie Projektowania Drogownictwa i Inżynierii Budowlanej w Pra-
dze. Opracował w tym czasie system informacyjny dla potrzeb pro-
jektowania wspomaganego komputerowo oraz prowadził wykłady 
jako profesor kontraktowy na Wydziale Budownictwa Lądowego 
Politechniki Praskiej. Utrzymywał kontakty z  uczonymi Francji, 
Niemiec, Polski, Szwecji, Stanów Zjednoczonych. Do grona bliskich 
naukowych i osobistych przyjaciół zaliczał: Y. Bar-Hillela, B. Birju-
kova, R. Carnapa, R. Cohena, I. Hintikkę, S. Kőrnera, T. Kotarbiń-
skiego, H. Lenka, F. Rappa, J.-J. Salomona, H. Simona, A. Ujumova. 
Napisał o tym we „Słowie wstępnym” do książki Dialog: Semiotycke 
rozmêry a rozhrani dialogu („Filosofi a”, Praha 1997, s. 11). Poczytuję 
za zaszczyt to, iż nazwisko niżej podpisanego również zostało tam 
wymienione. W roku 1989 profesor Tondl został w pełni zrehabili-
towany i powrócił do pracy w Akademii Nauk, gdzie pracował do 
końca życia w placówce o nazwie Kabinet pro studium vedy, techni-
ky a spoleĉnosti Instytutu Filozofi i AV CR.

Profesor Ladislav Tondl jest autorem dziesięciu monografi i, 
z których trzy wydane zostały w przekładzie na języki obce (Scienti-
fi c Procedures, Problems of Semantics, Technisches Denken und Schluss-
folgern), jest współautorem dalszych siedmiu książek, autorem 
ponad dwustu artykułów publikowanych zarówno po czesku, jak 
i  w  innych językach. Uczestniczył w  licznych międzynarodowych 
konferencjach, wygłaszając referaty. Był członkiem rad redakcyj-
nych czasopism i serii wydawniczych, w tym w „Erkentniss”, „Th e-
ory and Decision Library”, „Praxiology: Th e International Annual of 
Practical Philosophy and Methodology”. Był członkiem stowarzyń 
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naukowych: Association for the Philosophy of Science, Learned 
Society for Praxiology, International Council for Science Policy Stu-
dies. Akademia Nauk Republiki Czeskiej nadała mu w  roku 1999 
Medal Františka Palackého, zaś w roku 2004 uhonorowany został 
przez prezydenta Czech wyróżnieniem za zasługi dla nauki.

Profesora Tondla łączyły liczne więzi ze środowiskeim polskich 
uczonych, a prakseologów w szczególności. Brał udział w wielu kon-
ferencjach i sympozjach naukowych. Publikował artykuły na łamach 
„Prakseolgii”, „Praxiology”, „Projektowanie i Systemy” oraz „Zagad-
nienia Naukoznawstwa”. Środowisko prakseologiczne szczególnie 
ceni jego wkład w rozwój dyscypliny oraz zachowuje we wdzięcznej 
pamięci tę niezwykłą Osobowość.

Wojciech W. Gasparski
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Profesor George J. Klir 
(1932–2016)

Zmarł profesor George J. Klir, wybitny uczony z  zakresu ogólnej 
teorii systemów. Studia ukończył w Pradze na tamtejszej Politech-
nice, doktorat zaś uzyskał w Czechosłowackiej Akademii Nauk. Tam 
też początkowo pracował naukowo. W latach 1960–1962 wykładał 
na Uniwersytecie w Bagdadzie, następnie wyemigrował do Stanów 
Zjednoczonych. Wykładał na  Uniwersytecie Kalifornijskim w  Los 
Angeles oraz w  Fairleigh Dickinson University, a  w  latach 1969–
2007, tj. do przejścia na emeryturę, był profesorem w State Univer-
sity of New York w Binghamton. 

W latach 1974–2014 był redaktorem założonego przezeń perio-
dyku „International Journal of General Systems”, a  od 1985 do 
2016 serii książek „Systems Science and Systems Engineering”. 
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W latach 1980–1984 George Klir był pierwszym prezesem Interna-
tional Federation for Systems Research (IFSR), zaś w latach 1981–
1982 był również prezesem Society for General Systems Research, 
obecnie noszącego nazwę International Society for the Systems 
Sciences. Pełnił także funkcje prezesa North American Fuzzy Infor-
mation Processing Society oraz International Fuzzy Systems Asso-
ciation. Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia w tym pięć tytułów 
doktora honoris causa. 

Jest autorem, współautorem i  redaktorem licznych artykułów 
i  książek, a  w  szczególności: Cybernetic Modelling (Van Nostrand, 
1967), Introduction to the Methodology of Switching Circuits (Van 
Nostrand, 1972), Architecture of Systems Problem Solving (Plenum 
Press, 1985), Fuzzy Sets, Uncertainty, and Information (Prentice Hall, 
1988), Facets of Systems Science (Plenum Press, 1991), Fuzzy Mea-
sure Th eory (Plenum Press, 1992), Fuzzy Sets and Fuzzy Logic: Th eory 
and Applications (Prentice Hall, 1995), Uncertainty-Based Informa-
tion (Springer-Verlag, 1998), Fuzzy Sets: An Overview of Fundamen-
tals, Applications, and Personal Views (Beijing Normal University 
Press, 2000), Uncertainty and Information (John Wiley, 2006), Fuzzy 
Logic and Mathematics: A  Historical Perspective (Oxford University 
Press, w druku). W tłumaczeniu na język polski ukazała się książka 
pod jego redakcją Ogólna teoria systemów: tendencje rozwojowe, 
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1976. Jego artykuły publiko-
wane były w wydawanej pod egidą Komitetu Naukoznawstwa PAN 
serii „Projektowanie i Systemy: Zagadnienia metodologiczne nauk 
praktycznych”.

W  roku 1988 prof. Klir uczestniczył w  zorganizowanej przez 
środowisko prakseologiczne międzynarodowej konferencji Praxio-
logies and the Philosophy of Economics, na której wygłosił referat 
„Th e Role of Methodological Principles of Uncertainty in Econo-
mics” opublikowany w tomie Praxiologies and the Philosophy of Eco-
nomics, pierwszym tomie serii „Praxiology: Th e International 
Annual of Practical Philosophy and Methodology” (Transaction 
Publishers) ukazującej się pod egidą Towarzystwa Naukowego 
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Prakseologii. Profesor Klir był członkiem Międzynarodowej Rady 
tej serii w latach 1992–1996. 

Polskie środowisko teoriosystemowe zawdzięcza mu wiele, był 
bowiem nie tylko uczonym dbającym o  uprawianą dyscyplinę, ale 
także pomagającym badaczom w ich rozwoju naukowym. Doświad-
czyłem tego  osobiście jako Fulbright Visiting Scholar w SUNY Bing-
hamton w  kierowanej przez prof. Klira katedrze teorii systemów. 
W  pamięci pozostaną zarówno jego światłe rady metodologiczne, 
jak i postawa uczonego wobec spraw społecznych oraz koleżeństwo.

Wojciech W. Gasparski
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Leo V. Ryan, C.S.V. 
(1927–2016)

Z żalem i smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Leo V. Ryana, 
honorowego członka Towarzystwa Naukowego Prakseologii. Był 
bratem zakonnym zakonu Św. Viatora1 oraz emerytowanym profe-

1  „Św. Viator, lektor katedry w Lyonie, we Francji, żył w IV wieku i jest najstarszym typem 
nauczyciela szkół katedralnych. Wykonując ówcześnie ważne funkcje […] czytania i wyja-
śniania Pisma dla ludzi oraz w katechizacji dzieci, cieszył się szacunkiem biskupa św. Justa 
i chrześcijańskiej społeczności Lyonu. […] Gdy po Soborze w Akwilei (381) św. Just posta-
nowił spędzić resztę swojego życia w  samotności […] Viator zdecydował się towarzyszyć 
mu. Obaj zmarli jako święci w surowym klasztorze Scété w roku 389. Dzień św. Viatora, 
zgodnie z rzymską martyrologią, obchodzi się w dniu 21 października. Ze względu na zasłu-
gi św. Viatora w nauczaniu młodzieży wybrano go na patrona wspólnoty zakonnej duchow-
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sorem DePaul University w Chicago. Spotkaliśmy się w Cambridge 
na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego stulecia przy okazji mojej wizyty 
w Von Hugel Institute, jednym z dwu instytutów St Edmund’s Colle-
ge tamtejszego uniwersytetu, gdzie składałem wizytę księdzu Fran-
kowi McHugh w związku z gromadzeniem informacji na temat etyki 
biznesu uprawianej w  zagranicznych ośrodkach naukowych. Po 
latach spotkanie to Leo uznał za najlepsze nieplanowane zdarzenie 
w okresie sabaticalu, jaki odbywał właśnie w tym instytucie. Dodam, 
że od tego spotkania datuje się nie tylko nasza współpraca, ale także 
prawdziwa przyjaźń, dlatego tak trudno pogodzić się z faktem odej-
ścia brata Ryana z tego świata.

Brat Leo V. Ryan to postać nietuzinkowa. Kto się z nim spotkał, 
ten to potwierdza niezależnie od tego, czy było to w Stanach Zjed-
noczonych, czy w Polsce, Finlandii, w Nigerii, czy na Antarktydzie. 
Był bowiem ciekaw świata i życia ludzi pod różnymi szerokościami 
geografi cznymi. Zauroczenie osobowością Ryana potwierdzają licz-
ne osoby, zarówno studenci, jak akademicy i praktycy biznesu, któ-
rych spotykałem na konferencjach etyki biznesu. Byli oni pod wra-
żeniem kompetentnego, życzliwego człowieka, czyli – w  języku 
Tadeusza Kotarbińskiego – spolegliwego opiekuna. Niektórzy z nich 
zapraszali brata Ryana nawet na uroczystości rodzinne.

Tak rozpoczęta znajomość zaowocowała współpracą przy two-
rzeniu polskiej etyki biznesu. Miało to miejsce na konferencji 
w Łodzi w 1994 roku [L. V. Ryan, 1997, Przyszły rozwój etyki biznesu, 
w: J. Dietl i  W. Gasparski, red., Etyka biznesu, PWN, Warszawa, 
s. 95–107] oraz podczas przygotowywania wspólnie redagowanego 
tomu Human Action in Business, wydanego w  roku 1996 [W. W. 
Gasparski & L. V. Ryan, eds, 1996, Human Action  Business, Transac-
tion Publishers, New Brunswick (USA) – London (UK); 5 tom „Pra-
xiology: Th e International Annual of Practical Philosophy and 

nych i katechetów, którymi są księża i bracia nauczyciele zaangażowani w łączenie naucza-
nia i  życia religijnego. Zakon ten, znany jako Klerycy św. Viatora – viatorianie – został 
założony w roku 1835 przez ks. Louisa Josepha Querbes’a, proboszcza wsi Vourles w archi-
diecezji Lyonu” [Catholic Encyclopedia, http://www.newadvent.org/cathen/15399a.htm].
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Methodology” – serii wydawanej pod auspicjami Towarzystwa 
Naukowego Prakseologii].. Profesor Ryan pełnił wówczas funkcję 
prezydenta Society for Business Ethics. 

Wcześniej, 10 listopada 1995 roku, Leo V. Ryan wygłosił wykład 
w Collegium Invisibile o roli Polski w historii Ameryki [Leo V. Ryan, 
C.S.V., Th e Role of Poland in American History, „Acta Collegium Invi-
sibile”, 1996, 1: 18–30]. Wykład ten rozpoczął od krótkiej biografi i. 

Urodziłem się w  bardzo małym mieście w  Iowa, niemal wsi 
według waszych standardów. Nie było tam ludzi o  polskich 
tradycjach. Z Polakami spotkałem się dopiero na Uniwersytecie 
Marquette w  Milwaukee, jednym z  większych polskich miast 
w  Stanach Zjednoczonych. [...] Później byłem w  South Bend 
Indiana na Uniwersytecie Notre Dame, w  którym to mieście 
była liczna polska społeczność. [...] Dopiero wówczas, gdy prze-
niosłem się do Chicago zostałem po raz pierwszy silnie powią-
zany z  ludźmi o  polskich korzeniach. Przykładowo w  moich 
grupach studenckich było czasem trzech na pięciu studentów 
o polskich nazwiskach [Ryan 1996: 10]. 

Brat Ryan został mianowany dziekanem DePaul University Col-
lege of Commerce i profesorem zarządzania na 1 września 1980.

Zanim to nastąpiło Ryan odbył służbę wojskową w latach 1945–
1947, ukończył studia w Johnson College of Business Administra-
tion Marquette University, w  Milwaukee uzyskując bakalaureat 
z administracji biznesu. Po czym studiował w College of Liberal Arts 
and Sciences De Paul University, uzyskując magisterium MBA, 
a w roku 1958 doktorat z nauki o zarządzaniu w Saint Louis Univer-
sity School of Commers and Finance.

W roku 1950 wstąpił jako kleryk do zakonu św. Viatora w Chica-
go, otrzymując stałe powołanie w roku 1955. W związku z tym pra-
cuje jako nauczyciel w  Cathedra Boys High School w  Springfi eld 
(1950–1951) i Palding institute w Peorii, Illinois (1952–1954). Po 
czym zostaje asystentem w St. Louis University, ucząc zarządzania 
i marketingu (1954–1957).

W latach 1957–1965 brat Leon był zastępcą profesora, prodzie-
kanem w Marquette University, a następnie objął katedrę zarządza-
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nia na Loyola University Chicago. Jesienią 1965 roku został wybra-
ny na dyrektora Korpusu Pokoju w Lagos w Nigerii, gdzie przebywał 
w latach od 1966–1968. Kolejna funkcja, jaką pełnił brat Ryan, to 
członek Rady Generalnej Księży św. Viatora w Rzymie, gdzie służył 
od 1968–1970, po czym wrócił do Chicago, aby zostać doradcą pro-
wincjała zakonu i  dyrektorem do spraw edukacji szkół prowadzo-
nych przez viatorian; funkcje te pełnił w latach 1980–1985. W 1972 
roku został pierwszym prezydentem St. Viator High School 
w Arlington Heights, w stanie Illinois, pełnił tę funkcję do 1974 r. 

W 1975 roku został mianowany dziekanem College of Business 
Administration na University of Notre Dame, gdzie pracował do 
1980 roku. Od 1980 do roku 1989 brat Leo pełnił funkcję dziekana 
College of Commerce and Kellstadt Graduate School of Business 
w DePaul University. Po urlopie naukowym (sabatical) na Uniwer-
sytecie Cambridge w Anglii wrócił do DePaul University jako profe-
sor zarządzania. Wykładał w tym czasie także w Helsinki School of 
Economics oraz w  ramach Międzynarodowego Programu BBA 
w Mikkili w Finlandii. W 1990 roku otrzymał stypendium Fundacji 
Kościuszkowskiej, w  ramach którego prowadził wykłady na Uni-
wersytecie Adama Mickiewicza i Akademii Ekonomicznej (obecnie 
Uniwersytecie Ekonomicznym) w  Poznaniu. Trzyletnia profesura 
Fulbrighta na Uniwersytecie Adama Mickiewicza umożliwiła bratu 
Leo wprowadzenie pierwszego amerykańskiego kursu biznesu 
nauczanego w  języku angielskim, na polskich uniwersytetach 
latach 1993–1995. 

W 1999 roku przeszedł na emeryturę w DePaul, uzyskując tytuł 
Profesor Emeritus i otrzymując wyróżnienie Via Sapientiate Award, 
najwyższe odznaczenie wykładowców DePaul University.

Od roku 1999 kontynuował wykłady na studiach MBA przez 
kolejne osiem lat na Uniwersytecie Ekonomicznym w  Poznaniu. 
Zajmował się także wprowadzeniem etyki biznesu oraz zarządzania 
zasobami ludzkimi. W 2007 roku zrezygnował z nauczania uniwer-
syteckiego. Rząd polski przyznał mu Medal Zasługi za wkład w roz-
wój kultury i edukacji dla współczesnej Polski. Leo V. Ryan jest auto-
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rem i  współredaktorem ośmiu książek i  ponad 500 artykułów, 
w tym o polskiej etyce biznesu oraz o rozwoju politycznym i gospo-
darczym w okresie transformacji w Polsce [R. J. Hunter, Jr., L. V. 
Ryan, C.S.V. & R. E. Shapiro, Poland: A Transitional Analysis, PIASA 
Books (Polish Institute of Arts and Sciences of America), New York 
2003]. Od roku 1998 był członkiem International Advisory Board 
serii „Praxiology: Th e International Annual of Practical Philosophy 
and Methodology”. Był współredaktorem, poza wcześniej wymie-
nionym tomem 5, dalszych trzech tomów z tej serii [Vol. 8 – Busi-
ness Students Focus on Ethics, eds L. V. Ryan, G. Enderle,& W. Gaspar-
ski (2000); Vol. 10 – Praxiology and Pragmatism, eds L. V. Ryan, F. B. 
Nahser & W. Gasparski (2002); Vol 17 – Entrepreneurship: Values and 
Responsibility, eds W. Gasparski, L. V. Ryan & S.  Kwiatkowski 
(2011)]. Brat Ryan został laureatem wielu nagród i  wyróżnień za 
osiągnięcia akademickie, badawcze jako wybitny uczony oraz admi-
nistracyjne w kierowaniu placówkami naukowymi i programami2.

Z  głębokim smutkiem przychodzi żegnać brata i  profesora 
Leo V. Ryana. Był nie tylko wspaniałym człowiekiem, znawcą zarzą-
dzania i etyki biznesu, ale także miłośnikiem Polski i naszym praw-
dziwym przyjacielem. Rozumiał nasze wady, które wielkodusznie 
wybaczał, i  zalety, do pogłębienia których zachęcał. Był dobrym 
duchem naszych starań o rozwój etyki biznesu w Polsce i niech tak 
pozostanie. Takie osobistości – skromne, a jednocześnie wpływają-
ce na innych, spotyka się rzadko, czasem tylko raz w życiu. Mieli-
śmy to szczęście. Niech spoczywa w pokoju i pozostaje przez lata 
w naszej wdzięcznej pamięci.

Wojciech W. Gasparski

2  Wykorzystano informacje podane na stronie DePaul University Brother Leo V. Ryan, C.S.V. 
Endowed Scholarship in Management (https://depaul.academicworks.com/donors/brother-
leo-v-ryan-c-s-v-endowed-scholarship-in-management), oraz List pożegnalny (Obituary) 
rev. Th omasa R. von Behena, C.S.V., prowincjała braci viatorian z 24 czerwca 2016 r.
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25-lecie Towarzystwa 
Naukowego Prakseologii

Z okazji 25-lecia TNP odbyła się w maju 2015 r. sesja naukowa, któ-
rą rozpoczęło wystąpienie honorowego prezesa Towarzystwa – prof. 
Wojciecha Gasparskiego. Przypomniał on genezę powstania TNP 
i jego historię.

Wszelka roślina zanim zakiełkuje musi zostać zasiana, samo-
czynnie lub za sprawą zainteresowanych ludzi, a następnie zako-
rzenić się w  sprzyjającej jej rozwinięciu glebie. Prawidłowość 
ta zachodzi, metaforycznie rzecz ujmując, także w  przypad-
ku realizacji zamierzeń społecznych. Nic więc osobliwego, 
że miała miejsce w  odniesieniu do Towarzystwa Naukowego 
Prakseologii. Zdarzenia poprzedzające jego utworzenie datu-
ją się od setnej rocznicy urodzin Tadeusza Kotarbińskiego 
i związanej z tym sesji jaka staraniem Polskiej Akademii Nauk 
odbyła się w roku 1986. Wówczas to w adresie zatytułowanym 
Do Tadeusza Kotarbińskiego [„Nauka Polska” 1987, 1: 113–116] 
pozwoliłem sobie na, jak to nazywał Profesor, fantazmat odwie-
dzenia fragmentów przeszłości, z których wspomnienia zacho-
wały się w pamięci. Podobnie teraz, gdy Towarzystwo Naukowe 
Prakseologii doczekało się swego srebrnego jubileuszu warto 
przypomnieć fragmenty przeszłości. 

Najważniejszym wydarzeniem poprzedzającym utwo-
rzenie Towarzystwa Naukowego Prakseologii była pierwsza 
w historii dyscypliny międzynarodowa konferencja Praxiologies 
and the Philosophy of Economics zorganizowana w  Warszawie 
w  dniach 2–5 września 1988 roku pod auspicjami Instytutu 
Austriackiego, Instytutu Filozofii i  Socjologii PAN, Polskiego 
Towarzystwa Filozoficznego oraz Sabre Foundation z  USA. 
Uczestniczyło w  niej kilkudziesięciu uczonych z  kilkunastu 
krajów, w  tym znakomici uczeni: Herbert A. Simon, laureat 
nagrody Nobla z ekonomii, Kenneth E. Boulding, nestor amery-
kańskiej filozofii ekonomii, George J. Klir, teoretyk systemów, 
Donald A. Schőn, epistemolog praktyczności, Ladislav Tondl, 
czeski filozof i naukoznawca, Henryk Hiż, filozof z University 
of Pennsylvania, dawny uczeń Tadeusza Kotarbińskiego, Josiah 
Lee Auspitz, amerykański filozof przedstawiciel fundacji Sabre, 
oraz kwiat polskiej filozofii z profesorami Janiną Kotarbińską, 
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Klemensem Szaniawskim, Marianem Przełęckim, Jerzym 
Pelcem, Ryszardem Wójcickim, Janem Woleńskim, Tadeuszem 
Pszczołowskim i wieloma innymi. Dorobek konferencji opubli-
kowany został w  roku 1992 w  pierwszym tomie serii wydaw-
niczej „Praxiology: The International Annual of Practical 
Philosophy and Methodology” ukazującej się już pod auspicjami 
Towarzystwa Naukowego Prakseologii, nakładem Transaction 
Publishers wydawnictwa Rutgers – The State Univesrsity of 
New Jersey w  USA. Konferencja międzynarodowa dostarczyła 
impulsu do tego, aby na prakseologicznej glebie uprawianej 
przez uczniów Tadeusza Kotarbińskiego zakiełkowała idea, że 
należy wziąć sprawę rozwoju dyscypliny w swoje ręce. Zbiegło 
się to z początkami transformacji zachęcającej do przedsiębior-
czości zgodnie z  ujęciem działania przez Misesowską prakse-
ologię jako danej ultymatywnej. Utworzenie Towarzystwa oka-
zało się istotne w związku z tym, że sytuacja finansowa nauki 
wymuszała także oszczędności co spowodowało m.in. scalenie 
Zakładu Prakseologii i  Naukoznawstwa oraz Zakładu Logiki 
w jeden Zakład Teorii Języka i Działania IFiS PAN. 

Wcześniej, w dniach 29–30 maja 1990 roku zorganizowana 
została sesja naukowa w osiemdziesięciolecie filozofii Tadeusza 
Kotarbińskiego, filozofii zapoczątkowanej w  maju 1910 roku 
referatem Cel czynu, a zadanie wykonawcy, inaugurującym pol-
ską prakseologię, a  wygłoszonym we Lwowie na posiedze-
niu Koła Filozoficznego, któremu przewodniczył Kazimierz 
Twardowski. Komitetowi programowemu sesji naukowej sze-
fował prof. Aleksander Gieysztor, prezes PAN, ja zaś mia-
łem swój udział przewodnicząc Komitetowi Redakcyjnemu 
Dzieł wszystkich Tadeusza Kotarbińskiego powołanemu przez 
Komitet Nauk Filozoficznych PAN; sekretarzem naukowym 
Komitetu Redakcyjnego była nieoceniona śp. dr hab. Danuta 
Miller. Tom pokonferencyjny ukazał się w roku 1991 pod auspi-
cjami Towarzystwa Naukowego Prakseologii jako seria czwarta 
Fragmentów filozoficznych, publikowanych staraniem uczniów 
Tadeusz Kotarbińskiego ku uczczeniu jubileuszów Mistrza3., 
zatytułowany Logika, praktyka, etyka: Przesłania filozofii 
Tadeusza Kotarbińskiego, pod reakcją Wojciecha Gasparskiego 
i Andrzeja Strzałeckiego.

3  Kolejne tomy Fragmentów fi lozofi cznych to tomy ku uczczeniu: piętnastolecia pracy 
nauczycielskiej Mistrza – seria pierwsza, czterdziestolecia pracy nauczycielskiej Mistrza – 
seria druga, w  osiemdziesiątą rocznicę urodzin Mistrza – seria trzecia, i  wreszcie seria 
czwarta ku uczczeniu 80-lecia fi lozofi i Mistrza.
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W  okresie minionego 25-lecia wydanych zostało siedem 
tomów Dzieł wszystkich Tadeusza Kotarbińskiego, w  tym 
trzy tomy prakseologiczne Prakseologia Cz. I  (1999), Traktat 
o dobrej robocie (2000), Prakseologia Cz. II (2003). Ukazały się 
22 tomy serii Praxiology: The International Annual of Practical 
Philosophy and Methodology poświęcone kolejno problematyce: 
teorii działania, metodologii projektowaniu w  ujęciu syste-
mowym, społecznej podmiotowości, etyce biznesu, koncepcji 
uczenia się w  trakcie działania (action learning), francuskim 
początkom prakseologii, ponownie etyce biznesu, perspek-
tywom kapitalizmu, prakseologii i  pragmatyzmowi, zmianie 
systemowej, perspektywom prakseologii, modom menedżer-
skim, etyce ekonomii, filozofii techniki, podejmowaniu decy-
zji, przedsiębiorczości, sygnalizowaniu nieuczciwych zacho-
wań (whistleblowing), politycznej filozofii ochrony środowiska 
naturalnego, transformacji, traktatowi o  dobrych robotach 
(w  nawiązaniu do tytułu dzieła Tadeusza Kotarbińskiego), 
oraz projektoznawstwu. W  druku jest tom 23. zatytułowany 
Praxiology and the Reasons for Action: Broadening the Borders 
stanowiący pokłosie prakseologicznej konferencji zorganizo-
wanej przez grono młodych filozofów z Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Jest to najlepszy dowód, że proble-
matyka prakseologiczna jest przedmiotem studiów współ-
czesnych badaczy zainteresowanych praktycznością ludzkich 
działań. Potwierdza to wielkość „małej filozofii”, jak nazywał 
Tadeusz Kotarbiński swą filozofię praktyczności. Filozofii tej 
poświęciłem książkę A Philosophy of Practicality: A Treatise on 
the Philosophy of Tadeusz Kotarbiński, wydaną w  1993 roku 
w Helsinkach przez Societas Philosophica Fennica jako tom 53 
„Acta Philosophica Fennica”.

Dodać wypada, że Mario Bunge zalicza prakseologię do 
technologii, pisząc: „Racja za uznaniem etyki filozoficznej 
i  prakseologii za technologie, a  dokładnie za technologie filo-
zoficzne, jest następująca. Technologia dotyczy projektowania 
i  planowania, eksploatacji i  naprawiania. Tego też dotyczą 
filozofia moralna i prakseologia. Istotnie, dostrzeżenie proble-
mu moralnego lub prakseologicznego, wzięcie zań odpowie-
dzialności oraz wskazanie środków rozwiązania go w  świetle 
dostępnej wiedzy i  zasobów, może być traktowane jako pro-
blem technologiczny. Z drugiej strony, gdy mamy do czynienia 
z  problemem technologicznym dowolnego poziomu, wymaga 
on odwołania się do ogólnych pojęć i  zasad prakseologii. 
Zaś potraktowanie problemu ze społeczną odpowiedzialnością 
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wymaga pewnych pojęć i  zasad etycznych” [M. Bunge, Ethics 
and Praxiology as Technologies, „Society for Philosophy and 
Technology E-Journal” 1999, 4, Summer]. Oczywiste są więc 
związki prakseologii z etyką, w tym etyką biznesu. 

Zagadnienia etyki biznesu, gospodarki i  zarządzania (żar-
tobliwie opatrywane akronimem EBIGOZA) są uprawiane 
od 1994 roku systematycznie przez grono specjalistów sku-
pionych w  Zespole Etyki Biznesu Towarzystwa Naukowego 
Prakseologii. Jesienią 1994 r. uczestnicy tego seminarium, 
korzystając z  uprzejmego zaproszenia Fundacji Edukacyjnej 
Przedsiębiorczości, postanowili spotkać się w Łodzi na wspól-
nej konferencji poświęconej etyce biznesu. Było to pierwsze 
spotkanie wykładowców etyki biznesu z  niemal wszystkich 
wyższych uczelni w  Polsce, na których była przedmiotem 
nauczania [J. Dietl, W. Gasparski, red., Etyka biznesu, PWN, 
Warszawa 1997]. Dziś odnotować z zadowoleniem można, że 
etyka biznesu znalazła swe miejsce nie tylko w  programach 
nauczania, ale także zajęła poczesne miejsce pośród dyscy-
plin filozoficznych reprezentowanych na kolejnych Polskich 
Zjazdach Filozoficznych począwszy od VI (Toruń 1996) po IX 
(Wisła 2012). Dyscyplina stopniowo zaczęła owocować prak-
tycznymi zastosowaniami składającymi się na to, co nazwa-
no etyczną infrastrukturą biznesu. Znacząco przyczyniło się 
do tego powstanie środowiska skupionego wokół Centrum 
Etyki Biznesu, jednostki wspólnej IFiS PAN i Akademii Leona 
Koźmińskiego. Fakt ten został doceniony przez International 
Society of Business, Economics and Ethics (ISBEE) organizują-
ce co cztery lata światowe kongresy zwane olimpiadami etyki 
biznesu. Piąty Światowy Kongres ISBEE odbył się w Warszawie 
w  Akademii Leona Koźmińskiego, a  w  przedstawionym na 
nim raporcie o  stanie etyki biznesu w  świecie współczesnym 
stwierdzono, że „W  Polsce, są obecnie 44 uznane przez pań-
stwo uniwersytety. Niemal we wszystkich z nich etyka biznesu 
lub CSR są wykładane w takiej czy innej formie” [D. Rossouw, 
Ch. Stǘckelberger, eds, Global Survey of Business Ethics in 
Training, Teaching and Research, Geneva. Globethics.net. Global 
5, 2012: 223]. Dodano przy tym, że „jak pokazuje przykład 
Polski, [...] penetracja etyki biznesu wzrosła gwałtownie” w tej 
części Europy. Członkowie i  współpracownicy Towarzystwa 
Naukowego Prakseologii w znaczący sposób przyczynili się do 
rozwoju tej problematyki. W  związku z  tym na wyróżnienie. 
zasługuje zaangażowanie prof. Anny Lewickiej-Strzałeckiej, 
redaktora naczelnego periodyku „Prakseologia”.
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Powtórzyć wypada konstatacje wypowiedziane wcześniej, na 
kolejnej konferencji zorganizowanej przez Towarzystwo w 120 
rocznicę urodzin Mistrza, że: „Dzieło Tadeusza Kotarbińskiego 
znalazło swych kontynuatorów zarówno w kręgu prakseologów, 
których aktualne prace dostępne są czytelnikom na całym świe-
cie dzięki wielotomowej serii [...], jak również etyków, logików 
oraz naukoznawców, a także przedstawicieli licznych dyscyplin 
praktycznych, na co wskazuje amerykański filozof techniki Carl 
Mitcham pisząc: »Idee [...] Kotarbińskiego wniknęły do tego, co 
nazywane jest obecnie teorią systemów, teorią gier, cybernety-
ką, badaniami operacyjnymi i  rozmaitymi teoriami zarządza-
nia« [C. Mitcham, Thinking through Technology: The Path between 
Engineering and Philosophy, The University of Chicago Press, 
Chicago, 1994: 33]. Cóż może lepiej świadczyć o wielkości małej 
filozofii4, niż fakt obecności jej fragmentów w tym, co stanowi 
współczesny paradygmat praktyczności, w  coraz większym 
stopniu opartej na wiedzy? Dyscypliny dostarczające wsparcia 
teoretycznego praktyczności rozwinęły się w kierunkach wska-
zywanych przez Mistrza oraz takich, jakich Mistrz wcześniej nie 
przewidywał. Nie martwiło to Mistrza, lecz radowało, bowiem – 
jak sam pisał – ‘Być zdystansowanym przez uczniów to prawdzi-
wa nagroda dla dzielnego mistrza.’. Uczniami zaś byli, są i będą 
ci wszyscy, z  myślą o  których pełnił Tadeusz Kotarbiński swą 
misję nauczycielską” [Wielkość małej filozofii, w: Myśl Tadeusza 
Kotarbińskiego i jej współczesna recepcja, 2006: 13–19]. 

Niech mi wolno będzie życzyć naszemu Towarzystwu 
z Zarządem kierowanym przez dr Ryszarda Banajskiego – pre-
zesa i  wszystkim członkom oraz sympatykom TNP dalszych 
owocnych lat działalności związanej z tworzeniem i upowszech-
nianiem elementów teorii działania oraz z dbałością o kulturę 
praktyczności znamiennej dzielnością w działaniu, tj. sprawno-
ścią w osiąganiu celów godziwych.

4  Wcześniej na znaczenie fi lozofi i Kotarbińskiego, także Leśniewskiego i Tarskiego, wska-
zywał Carnap, vide: Intellectual Autobiography, w: P. A. Schilpp (eds), Th e Philosophy of Rudolf 
Carnap, Cambridge University Press, La Salle 1963.
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Konkurs o nagrodę 
im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu 
Łódzkiego Profesora Tadeusza 
Kotarbińskiego za wybitną pracę 
z dziedziny nauk humanistycznych

Uniwersytet Łódzki z okazji jubileuszu swojego siedemdziesięciole-
cia ustanowił nagrodę podkreślającą znaczenie badań humanistycz-
nych w nauce, a także zaznaczającą nieocenioną rolę humanistyki 
w kształtowaniu ludzkiej myśli, w życiu każdego człowieka i rozwo-
ju społeczeństwa. Patronem nagrody uczyniono profesora Tadeusza 
Kotarbińskiego – wybitnego uczonego i pierwszego rektora Uniwer-
sytetu Łódzkiego. 

Wyniki pierwszej edycji konkursu zostały ogłoszone 22 listopa-
da 2015 r. podczas uroczystej gali w Filharmonii Łódzkiej. Kapituła 
konkursu, w gronie której znaleźli się wybitni humaniści reprezen-
tujący wybrane uczelnie, uznała, że praca Różnice indywidualne. 
Historia – Determinanty – Zastosowania autorstwa prof. Jana Stre-
laua stanowi najwybitniejsze dzieło humanistyczne spośród nade-
słanych propozycji. Laureat w swoim komentarzu do werdyktu jury 
stwierdził, że humanistyka jest potrzebna, gdyż bierze ona udział 
w  kształtowaniu wartości i  postaw, a  te z  kolei budują tożsamość 
człowieka i jego relacje z innymi ludźmi.

Wręczeniu nagrody towarzyszyła laudacja przedstawiona przez 
Annę Lewicką-Strzałecką.

Szanowni Państwo, 
Nagrodzona książka jest efektem ponad pięćdziesięcioletniej 
pracy naukowej i dydaktycznej uczonego, który zyskał uznanie 
światowe. Książka nie tylko doskonale wprowadza w  historię 
i porządkuje jedną z najważniejszych dziedzin psychologii, ale 
stanowi przede wszystkim prezentację najnowszych i ugrunto-
wanych poznawczo koncepcji, jakie powstały w obszarze teorii 
różnic indywidualnych. Jest to dzieło wyjątkowe, zarówno 
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z uwagi na jego wartość poznawczą, znaczenie edukacyjne, jak 
i potencjał oddziaływania na szerokie kręgi badaczy.

Naukowe walory nagrodzonej pracy są najwyższej wagi ze 
względu na uniwersalność podjętej problematyki, doskonałość 
instrumentarium badawczego i  klarowność prezentacji, którą 
wzmacnia krytyczny komentarz Autora skłaniający czytelnika 
do ukształtowania własnego stosunku do prezentowanych 
koncepcji. 

Niezwykłość tej książki polega również na tym, że będąca jej 
przedmiotem problematyka przedstawiona została w  sposób 
kompleksowy, przystępny i wartościowy, nie tylko dla psycholo-
gów, ale także dla badaczy z innych dziedzin nauk społecznych 
i  humanistycznych. A  zatem, otwiera ona nowe perspektywy 
poznawcze w innych obszarach i będzie zapewne stanowić źró-
dło inspiracji dla badaczy z wielu dyscyplin nauki. W tym sensie 
nagrodzona książka burzy bariery interdyscyplinarne i przyczy-
nia się do budowy wspólnoty humanistów.

Walory heurystyczne pracy polegają na tym, iż zyskana 
przez czytelników wiedza oraz przyswojony aparat krytyczny 
umożliwiają zrozumienie zachowania się człowieka w zmienia-
jącym się świecie. Wiedza o mechanizmach różnic między ludź-
mi pozwala wyjaśnić sposoby rozwiązywania różnych proble-
mów życiowych: pokonywania trudnych sytuacji obarczonych 
stresem, dawania sobie rady w  życiu, sprostaniu konkurencji, 
nawiązywaniu współpracy i podejmowaniu rywalizacji. Książka 
pozwala zrozumieć różnice w  zakresie poziomów inteligencji, 
funkcjonowania osobowości i  twórczości ludzi, może także 
stymulować czytelników do lepszego poznania siebie i  zrozu-
mienia własnego zachowania się. Wszystko to składa się na jej 
wysoką wartość humanistyczną.

Rysem charakterystycznym nagrodzonej pracy jest to, iż reali-
zuje w  praktyce przesłanie filozofii Tadeusza Kotarbińskiego, 
mianowicie prymat „jasnościowej” zasady uprawiania nauki. 
I  to nie tylko dlatego, że sama teoria różnic indywidualnych 
stworzona przez Autora, znana na świecie jako „Regulacyjna 
Teoria Temperamentu”, jest oparta na przejrzystych i prostych 
założeniach, co jest walorem każdej dobrej teorii. Także dlatego, 
że książka jest napisana w sposób klarowny, przejrzysty i zrozu-
miały, chciałoby się powiedzieć, iż jest „przyjazna” człowiekowi. 
Spełnia zatem w najwyższym stopniu kanony porządnej roboty, 
jakie twórca prakseologii nakładał na każde działanie, w szcze-
gólności aktywność naukową. 
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Szanowni Państwo,
Pragnę zakomunikować, że pracą, która uzyskała nagrodę 

im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora 
Tadeusza Kotarbińskiego, jest książka zatytułowana Różnice 
indywidualne. Historia – Determinanty – Zastosowania, której 
autorem jest Pan Profesor Jan Strelau.
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Seminarium Etyki w Biznesie 
i Socjologii Ekonomicznej

Towarzystwo Naukowe Prakseologii i Centrum Etyki Biznesu Insty-
tutu Filozofi i i Socjologii PAN oraz Akademii Leona Koźmińskiego 
kontynuowały organizowanie comiesięcznego seminarium poświę-
conego zagadnieniom etyki biznesu wzbogaconego o problematykę 
socjologii ekonomicznej. W 2015 roku odbyły się następujące semi-
naria i konferencje:
• styczeń: Mateusz Halawa (IFiS PAN) „Kulturowa ekonomia kre-

dytu hipotecznego w Polsce”.
• luty: Marta Olcoń-Kubicka (IFiS PAN) „Od osobnych do wspól-

nych pieniędzy – praktyki budżetowania w młodych gospodar-
stwach domowych”

• marzec: Lech Kukliński (SGH) „Uwarunkowania kulturowe 
zarządzania bankami w Polsce”. 

• kwiecień: Joanna Szalacha-Jarmużek (WSB Toruń) „Krzyżowa-
nie się zarządów i rad nadzorczych w Polsce – instytucja niefor-
malna i jej potencjalne konsekwencje”. 

• maj: Marta Makowska (SGGW) „Biznes idzie do szkoły. Marke-
ting farmaceutyczny skierowany do polskich i  amerykańskich 
studentów medycyny”.

• maj: Sesja naukowa z  okazji jubileuszu 25-lecia Towarzystwa 
Naukowego Prakseologii.

• czerwiec: Małgorzata Zaleska (SGH), Małgorzata Bombol (SGH) 
„Bankowość dla człowieka, człowiek w  bankowości – polskie 
refl eksje”.

• październik: Rafał Smoczyński (IFiS PAN) „Rola religii katolic-
kiej w  kształtowaniu postaw polskich przedsiębiorców wobec 
nieformalnej gospodarki”.

• listopad: konferencja „Źródła wartości fi rm branży fi nansowej” 
współorganizowana z ANG oraz KPF. 

• grudzień: konferencja „Etyka e-biznesu” współorganizowana z ALK.
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Towarzystwo Naukowe 
Prakseologii w latach 2013–2015
Sprawozdanie z działalności 

1. Sprawy organizacyjne

Sprawozdanie obejmuje 3-letnią kadencję Zarządu Towarzystwa 
Naukowego Prakseologii w  latach 2013–2015, wybranego podczas 
XXII Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 21 mar-
ca 2013 r. Zarząd działał w składzie: dr Ryszard Banajski – prezes, 
prof. dr hab. Piotr Masiukiewicz – wiceprezes i skarbnik, prof. dr hab. 
Mirosław Sułek – wiceprezes, mgr inż. Tadeusz Berliński – sekretarz 
oraz członkowie Zarządu: prof. dr hab. Zbigniew Kierzkowski, 
prof. dr hab. Jerzy Kolarzowski, prof. dr hab. Ewa Podrez i dr Małgo-
rzata Sidor-Rządkowska. Honorowym prezesem Towarzystwa jest 
prof. dr hab. Wojciech Gasparski. Komisja Rewizyjna TNP działała 
w następującym składzie: dr Małgorzata Mrówka – przewodnicząca, 
dr Maciej Chrabonszczewski i prof. dr hab. Lech Jaczynowski. Sądo-
wi Koleżeńskiemu przewodniczył dr Andrzej Sztylka, a w jego skład 
wchodzili też doc. dr Teresa Czechowska-Świtaj i  prof. dr hab. 
Leszek Karczewski.

W minionej kadencji odbyło się 12 posiedzeń Zarządu, na któ-
rych podejmowano następujące kwestie: ukonstytuowanie się 
Zarządu, organizacyjne i merytoryczne przygotowanie konferencji 
naukowych oraz spotkań klubowych w ramach corocznego Festiwa-
lu Nauki, przygotowanie wydania internetowych Zeszytów Nauko-
wych TNP, przygotowanie porozumienia o współpracy TNP z Insty-
tutem Zarządzania Wartością Szkoły Głównej Handlowej, 
współdziałanie z  Wirtualną Organizacją Działań, przygotowanie 
zebrań sprawozdawczych, ocena opłacania składek członkowskich 
i inne problemy organizacyjne.

Towarzystwo liczy obecnie 224 członków. W  okresie sprawoz-
dawczym przyjęto 12 nowych członków: mgr Przemysława Bonda-
rowskiego, mgr Annę Czaprocką, dr Aleksandrę Horecką, 
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prof. dr hab. Katarzynę Majchrzak, prof. dr hab. Sylwię Morawską, 
mgr  Ewę Ostaszewską-Jurkiewicz, mgr inż. Władysława Bakę, 
dr Krzysztofa Grabowskiego, mgr Mateusza Wawrzyniaka, dr Prze-
mysława Banasika, dr Piotra Górnego i dr Lecha Kuklińskiego.

Podczas XXV Walnego Zebrania Towarzystwa podjęto uchwałę 
nadającą prof. dr hab. Annie Lewickiej-Strzałeckiej tytuł członka 
honorowego Towarzystwa Naukowego Prakseologii. W  laudacji 
poświęconej laureatce prof. W. Gasparski podkreślił m. in., że prof. 
A. Lewicka-Strzałecka była członkiem założycielem TNP, przez kil-
kanaście lat była członkiem Zarządu, współorganizowała semina-
rium etyki biznesu, któremu współprzewodniczy do chwili obecnej, 
od 2006 r. jest redaktorką naczelną czasopisma „Prakseologia”. Od 
początku swej drogi naukowej była związana ze środowiskiem pol-
skiej szkoły prakseologicznej, jest autorką licznych prac z zakresu 
prakseologii, naukoznawstwa, etyki biznesu i społecznej odpowie-
dzialności biznesu. 

Wśród członków TNP jest duże grono pracowników naukowych 
Szkoły Głównej Handlowej. 20 lutego 2015 r. zostało podpisane 
porozumienie o współpracy Towarzystwa z Instytutem Zarządzania 
Wartością SGH. Porozumienie dotyczy przede wszystkim badań roli 
prakseologii w  realiach współczesnego świata, kontynuacji dorob-
ku profesora Tadeusza Kotarbińskiego i organizacji wspólnych kon-
ferencji i seminariów naukowych.

2. Działalność naukowa 

Od ponad 20 lat odbywają się comiesięczne seminaria etyki bizne-
su, kierowane przez prof. dr hab. Annę Lewicką-Strzałecką 
i  prof.  dr  hab. Wojciecha Gasparskiego. Od 2015 r. te seminaria 
uwzględniają też problemy socjologii ekonomicznej, co jest polem 
działania prof. dr hab. Krzysztofa Jasieckiego.

Istotnym przejawem działalności TNP są coroczne konferencje 
naukowe. Od kilku lat wraz z Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Spo-
łecznych IFiS PAN i Akademii Leona Koźmińskiego współpracujemy 
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w  tym zakresie z  Konferencją Przedsiębiorstw Finansowych, która 
sponsoruje te przedsięwzięcia naukowe. Podczas tych konferencji 
ogłaszane są wyniki konkursów na najlepsze prace z etyki biznesu.

Z okazji 25-lecia TNP odbyła się w maju 2015 r. sesja naukowa, 
podczas której wygłoszono 11 referatów, poświęconych osiągnię-
ciom Towarzystwa i  jego działaczom, aktualności teorii działania 
Tadeusza Kotarbińskiego, ocenie prakseologii w aspekcie jej zaple-
cza instytucjonalnego, publikacji i  możliwości poszerzenia pola 
badawczego. Część referatów i wszystkie streszczenia zostały opu-
blikowane w cyfrowych Zeszytach Naukowych TNP „Prakseologia 
i Zarządzanie” (nr 1 i 2 z 2015 r.).

Od kilku lat Katedra Etyki Biznesu i  Centrum Etyki Biznesu 
i Innowacji Społecznych IFiS PAN i Akademii Leona Koźmińskiego 
organizują konferencje naukowe poświęcone etyce biznesu i  spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu. W tych konferencjach uczestni-
czy liczne grono członków naszego Towarzystwa.

Dzięki inicjatywom prof. Zbigniewa Kierzkowskiego, który zor-
ganizował i przewodniczy Konsorcjum Sieci Laboratoriów Wirtual-
nej Organizacji Działań, w minionej kadencji odbyły się trzy semi-
naria problemowe WOD, zatytułowane: Uczące się społeczności 
informacyjne (Olsztyn 2013 r.), Anatomia przedsięwzięć informatycz-
nych i kształtowanie umiejętności cyfrowych (Łódź 2014 r.) i Przemia-
ny programowania aplikacji w świecie cyfrowym (Polkowice 2015 r.). 
W  2015 r. przygotowane zostało kolejne seminarium pt. Popraw-
ność danych i kultura informacji w świecie cyfrowym, które odbyło się 
na początku 2016 r., a którego gospodarzem był Uniwersytet Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego. Od ponad 10 lat patronem nauko-
wym tych seminariów jest TNP. Dzięki temu na forum WOD poja-
wiają się stale tematy prakseologiczne dotyczące świata cyfrowego. 
Patronat naukowo-techniczny i  organizacyjny sprawuje Stowarzy-
szenie Elektryków Polskich, które w uznaniu wkładu TNP w działal-
ność na rzecz tworzenia społeczeństwa informacyjnego w  Polsce 
przyznało Towarzystwu medal prof. Janusza Groszkowskiego 
i wyróżniło też takim medalem kilku działaczy Towarzystwa.
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Tradycyjnie już we wrześniu odbywa się Festiwal Nauki Polskiej, 
w  ramach którego TNP organizuje otwarte spotkania klubowe. 
W  2013 r. zorganizowano dwa spotkania na temat Uwarunkowań 
i kryteriów sprawności władzy i opozycji, w następnym roku podejmo-
wano dyskusję wokół Przemian pracy – przeszłość, teraźniejszość 
i przyszłość oraz Paradoksów innowacyjności, wydajności i bezrobocia 
na rynku pracy, natomiast w  2015 r. przedmiotem spotkania były 
problemy zawarte w haśle: Biurokratyzm a sprawność działań społecz-
nych. Dyskusje panelowe prowadzili: dr Ryszard Banajski, mgr Tade-
usz Berliński, prof. Jerzy Kolarzowski, prof. Piotr Masiukiewicz, 
dr Małgorzata Sidor-Rządkowska i prof. Mirosław Sułek. 

We wrześniu 2013 r. odbył się I Kongres Towarzystw Naukowych 
pod hasłem: Towarzystwa naukowe w  Polsce – dziedzictwo, kultura, 
nauka, trwanie. Prezes Towarzystwa przedstawił na forum plenar-
nym (w Polsce działa ponad 300 towarzystw naukowych) referat pt. 
Działalność Towarzystwa Naukowego Prakseologii na rzecz rozwoju 
infrastruktury etycznej w polskim biznesie. Apel Kongresu do władz 
państwowych w sprawie prawnego dookreślenia statusu towarzystw 
naukowych i  ich wspierania fi nansowego nie spotkał się z  odpo-
wiednią reakcją władz. 

3. Działalność wydawnicza 

Ważną rolę w krzewieniu myśli prakseologicznej, nauk o zarządza-
niu i etyki biznesu odgrywa pismo „Prakseologia”, którego wydawcą 
jest IFiS PAN. Na łamach pisma publikowane są coroczne sprawoz-
dania z działalności TNP.

W okresie sprawozdawczym wydano cztery tomy pisma „Praxio-
logy: Th e International Annual of Practical Philosophy and Metodo-
logy” pod redakcją prof. Wojciecha Gasparskiego z udziałem liczne-
go grona autorów krajowych i  zagranicznych. Były to następujące 
tomy: t. 20, Wojciech W. Gasparski and Bolesław Rok, eds., 2013, 
Transition Redesigned, Transaction Publishers, New Brunswick – 
London; t. 21, Krzysztof Tchoń and Wojciech W. Gasparski, eds., 



2013, A Treatise on Good Robots, Transaction Publishers, New Brun-
swick – London; t. 22, Wojciech W. Gasparski and Tufan Orel, eds., 
2014, Designology: Studies on Planning for Action, Transaction Publi-
shers, New Brunswick–London; t. 23, Piotr Makowski, Mateusz 
Bonecki and Krzysztof Nowak-Posadzy, in cooperation with Woj-
ciech W. Gasparski, eds., 2015, Praxiology and the Reasons for Action: 
Broadening the Borders, Transaction Publishers, New Brinswick–
London. Obecnie w druku jest tom 24, Timo Airaksinen and Woj-
ciech W. Gasparski, eds., Desire: Th e Concept and Its Practical Context, 
Transaction Publishers, New Brunswick–London. Trzy wydania 
pisma były częściowo dofi nansowywane przez TNP.

Pod patronatem naukowym TNP ukazują się rokrocznie mate-
riały zawierające referaty, komunikaty i  abstrakty wystąpień na 
seminariach Wirtualnej Organizacji Działań (Wyd. Sorus w Pozna-
niu).

W 2015 r. wydano w formie cyfrowej dwa numery pisma „Zeszy-
ty Naukowe Towarzystwa Naukowego Prakseologii. Prakseologia 
i  Zarządzanie”. Radzie Naukowej pisma przewodniczy prof. Piotr 
Masiukiewicz, a redaktorami są dr Ryszard Banajski i dr inż Graży-
na Ożarek.

TNP posiada własną stronę internetową. Do 6 marca 2016 r. 
odnotowano 25  653 wizyt na tej stronie. Obecny adres strony: 
www.tnp.edu.pl.

Ryszard Banajski – prezes TNP 



Polska Akademia Nauk
Instytut Filozofi i i Socjologii
Nowy Świat 72
00-330 Warszawa, pokój 225
tel. 6572828
alewicka@ifi span.waw.pl
http://staszic.ifi span.waw.pl/prakseologia/index.html
http://www.kozminski.edu.pl/pl/jednostki/prakseologia/prakseologia/ 

RADA REDAKCYJNA 

REDAKCJA NAUKOWA TOMU

Anna Lewicka-Strzałecka
Adam Mrozowicki
Joanna Róg-Ilnicka

RECENZENCI

Numer współfi nansowany przez Akademię Leona Koźmińskiego
Publikacja została dofi nansowana przez Sekcję Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa 
Socjologicznego z funduszy cyklu konferencji „Społeczne granice pracy”

© Copyright by Authors, 2016
PL ISSN 0079-4872

Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa
prakseologia@kozminski.edu.pl
www.kozminski.edu.pl

Szanowni Czytelnicy i Prenumeratorzy

Redakcja „Prakseologii” uprzejmie informuje, że nasze czasopismo 
można nabyć w Wydawnictwie Instytutu Filozofi i i Socjologii PAN, 
Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231 (Pałac Staszica) lub wysył-
kowo po zamówieniu (publish@ifi span.waw.pl).

Prenumeratę „Prakseologii” prowadzą fi rmy RUCH SA, Garmond 
Press i Kolporter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Prenumerata zagraniczna jest o 100% droższa. W przypadku 
dostawy pocztą lotniczą zamawiający pokrywa koszty dodatkowej 
opłaty.

Ryszard Banajski 
(TNP)

Dariusz Bąk 
(ALK) 

Iwona Cieślak 
(ALK)

Elżbieta Chrabonszczewska 
(SGH)

Maciej Chrabonszczewski 
(TNP)

Jan Czarzasty 
(SGH)

Markieta Domecka 
Aniela Dylus 
(UKSW)

Krzysztof Grabowski 
(KPF) 

Lech Jaczynowski 
(AWF w Warszawie) 

Elżbieta Kolasińska 
(UG) 

Iwona Kuraszko 
(ALK)

Jerzy Leszkowicz-Baczyński 
(UZ)

Krzysztof Jasiecki 
(IFiS PAN

Julia Kubisa 
(UW, University of Gotheburgh)

Barbara Mazur 
(PB)

Grzegorz Mazurek 
(ALK)

Piotr Ostrowski 
(UW)

Mikołaj Pawlak 
(UW) 

Jacek Pluta 
(UWr)

Robert Rogowski 
(PWSZ w Nowym Sączu)

Julita Sokołowska 
(UKSW)

Robert Sroka 
(ALK) 

Dominik Stanny 
(ALK)

Paul Stewart 
(University of Strathclyde)

Andrzej Strzałecki 
(Uniwersytet SWPS)

Grzegorz Szulczewski 
(SGH)

Wojciech Gasparski
przewodniczący
Timo Airaksinen
Jerzy Dietl 
Jan Doroszewski
Zofi a Ratajczak

Jacek Sójka
Czesław Szmidt
Tadeusz Tyszka
Nijole Vasiljeviene
Ryszard Wiśniewski
Laszlo Zsolnay

REDAKCJA
Anna Lewicka-Strzałecka
redaktor naczelny
Marta Strumińska-Kutra
sekretarz redakcji
Elżbieta Morawska
redaktor językowy
Ryszard Banajski
Krzysztof Jasiecki
Julita Sokołowska
Kazimierz Sosenko

praks_158 t1_okladka.indd   2praks_158 t1_okladka.indd   2 2016-09-28   23:01:282016-09-28   23:01:28


	Pusta strona

