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Między adaptacją a kontestacją pracowników 65 plus  
w świetle ustawy emerytalnej

Streszczenie

W artykule podjęto próbę wyjaśnienia funkcjonowania prawa (ustawy) jako mechanizmu kształ-
towania stosunków społecznych w kraju. Zaprezentowano przyczyny nowej ustawy emerytalnej 
i podział pracowników na tych, którzy adaptowali ustawę (bez akceptacji) oraz kontestujących jej 
wprowadzenie w życie społeczno-gospodarcze.

Wykazano również, że polityka i społeczeństwo może dzielić obywateli na grupy według ideolo-
gii i poglądów.

Słowa kluczowe: adaptacja, kontestacja, pracownicy wiedzy.

Kody JEL: K00, O1, O3

Wprowadzenie

Współczesne czasy charakteryzują się gwałtownymi przemianami w sferze społecz-
nej, politycznej, gospodarczej i kulturowej. Mają one wymiar globalny. Propagowane są 
nowe wzorce, które rozprzestrzeniają się, nie napotykając prawie żadnego oporu społeczno- 
demokratyczno-etycznego. Zachodzące procesy prowadzą do powstania nowego paradyg-
matu tzw. przebiegu holistycznego, czyli przekształcania wielkiej całości w nową jakość. 
Przeforsowanie lansowanej rewolucji kulturowej wspomagać ma rewolucja praw, oparta na 
nowej koncepcji praw powszechnych, odizolowanych od konkretnej i obiektywnej rzeczy-
wistości. Przejściu od epoki zastanej do nowoczesnej towarzyszy budowanie konsensusu, 
co jest procesem złożonym i przebiega wieloma etapami. Jeśli punktem wyjścia dla procesu 
konsensusu jest zaprzeczenie o istnieniu prawdy, to staje się ono formą narzucania, zakrojo-
ną obecnie na skalę globalną i staje się techniką inżynierii społecznej. Większość ludzi jest 
manipulowana, „urabiana”, a formułowanie konsensusu nie prowadzi do sukcesu. 

Uruchamiane są dwie drogi: adaptacyjna, która wobec bezsilności i bezzasadności wpro-
wadzonych porządków normatywnych, godzi się na życie w świecie źle urządzonym oraz 
kontestacyjna prowadzi do radykalnych protestów, dostrzegając niemożliwość naprawy. 
Związki między adaptacją i kontestacją jako orientacjami społecznymi są nieprzypadko-
we. We współczesnym społeczeństwie całokształt zabiegów, które mają na celu zapewnie-
nie materialnych warunków życia znalazł się w gestii działalności ekonomicznej i polityki 
państwa. W polityce owej dominuje podporządkowanie poszczególnych krajów i polityki 
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gospodarczej normom i przepisom międzynarodowym, ugrupowaniom, odmiennym od rze-
czywistości społecznych krajów członkowskich. 

Przyczyny forsowania ustawy o przedłużeniu wieku emerytalnego 
w Polsce

Zasadniczym czynnikiem kreowania ustawy przez państwo była koncepcja ortoliberalna poli-
tyki kształtowania ładu gospodarczego, zakładająca funkcjonowanie wolnego rynku, sprzyjająca 
realizacji interesów społecznych. Według tej koncepcji, to wolny rynek przyczynia się do zmian 
i przedsiębiorczości zarówno na poziomie mikroekonomicznym, jak też makroekonomicznym.

Liberalizm dość przewrotnie uzasadnia, że społeczeństwo musi być traktowane i podpo-
rządkowane autokratycznym rządom, gdyż w przeciwnym wypadku „mogłoby być zagro-
żone”. Podporządkowanie utrzymywać trzeba poprzez „użycie przemocy do postrzegania 
reguł i zadań” liberalnego państwa (Mises 1993).

Zgodnie z liberalną doktryną leseferyzmu, to państwo generuje reguły prawne życia go-
spodarczego i społecznego. Z tej przesłanki nowego liberalizmu, czyli neoliberalizmu wy-
łania się tendencja do istnienia silnego państwa, stojącego ponad gospodarką i jej grupami 
interesów. Jednak historia gospodarcza pokazała, że teoria silnego państwa rodzi zróżni-
cowania w posiadaniu i dochodach, prowadzi do zubożenia wielu grup społecznych nie 
posiadających własności lub kapitału, co ostro uwidoczniło się w czasach kryzysów gospo-
darczych, także obecnego kryzysu. 

Działania państwa ukierunkowane zostały na ograniczenie praw, nacisk, swoisty rodzaj 
przymusu przez uporządkowanie instytucji ekonomicznych i społecznych według ładu libe-
ralnego. Narzucanie takiego ładu jest formą zwyczajnego totalitaryzmu, a łagodniej mówiąc 
głębokim autokratyzmem.

W polityce gospodarczej w podejściu do wolności mającej postać nowożytnego oświe-
cenia uważa się, że wolność to podporządkowanie woli obywateli, określanej przez prawo, 
czyli kreowanie woli powszechnej. W tym ujęciu kształtowanie woli powszechnej zgodnie 
z prawem państwa jest warunkiem ładu i spokoju.

W nowoczesnym społeczeństwie człowiek może być wielorako ograniczany przez pań-
stwo w różnych sytuacjach, np. ograniczanie biednym prawa do korzystania z zasobów społe-
czeństwa, nie mówiąc o zasobach należących do bogatych. Polityka gospodarcza traktowana 
jest tu jako rozumność decyzji i norm. Rozumność zakłada więc nie tylko rację jednostkową, 
lecz powszechną, czyli do przyjęcia przez wszystkich. To z kolei nakłada ograniczenia na 
prawa obywatelskie przez wywieranie przymusu ze strony państwa (Nozick 1999). Teza 
o przewadze państwa nad wartościami demokratycznymi jest anarchizująca. W ustrojach 
wolności demokratycznej rządzący nie liczący się z tym, że społeczeństwo jest dobrem 
wspólnym, prowadzą do chaosu po to, aby maksymalizować własne korzyści, pochodzą-
ce z różnych źródeł – zewnętrznych i wewnętrznych. Neoliberalne procesy współczesnych 
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państw, w tym także Polski, zmierzały do regulowania życia społecznego przez manipulacje 
rynkowe, co prowadzi do deregulacji biznesu, podziałów na elity, biurokrację i zwykłych 
obywateli. Zmiany w gospodarce światowej, wzrost międzynarodowej konkurencji spowo-
dowały nacisk na tradycyjny model polskiego systemu zatrudnienia, poddając próbie rynek 
pracy i emerytalny. Nowe wyzwania wobec tradycyjnego modelu pracy wyzwoliły dążność 
do reformowania wymienionych rynków. Modernizacje ukierunkowane są na pogłębienie 
koegzystencji zasady liberalizmu w gospodarce z opiekuńczością państwa wobec obywateli 
(Rymsza 2005. S. 12-13). Z drugiej strony w sferze makroekonomicznej wektorem rozwoju 
europejskiego, nakreślonego w Strategii Lizbońskiej natrafia się na nieustanne trudności 
w zakresie aktywizacji zawodowej. Współczesna gospodarka rynkowa zwraca uwagę na pa-
rametry efektywnościowe, wzmacniające rynkowność gospodarczą, co oczywiście odbywa 
się kosztem prospołecznego zabezpieczenia, a także postaw etycznych w sferze gospodar-
czej na rynku pracy. Przemiany współczesnej gospodarki z postprzemysłowej w podażową 
„silnie zmieniają dotychczasowe funkcje pracy, poprzez formułę ubezpieczeń emerytalnych 
oraz relacje pomiędzy pracodawcami a pracownikami” (Blanpain 1999, s. 51-52). 

Polityka społeczna w całym okresie tzw. transformacji nie zwracała uwagi na aktywiza-
cję zawodową, co uwidoczniło się w stopie zatrudnienia, najniższej w UE (ok. 52%) i bar-
dzo niekorzystnym zjawiskiem wzrostu liczby Polaków korzystających ze świadczeń socjal-
nych – najwyższą liczbą rencistów i emerytów (ok. 2 mln).

Niski poziom aktywizacji zawodowej był przedmiotem zainteresowania różnych partii 
w okresie transformacji ustrojowej w Polsce i w ślad za państwami zachodnimi, a przede 
wszystkim Unią Europejską, podjęto zmiany prawne dotyczące przedłużenia aktywności 
zawodowej dla kobiet z 60 lat do 67, zaś dla mężczyzn z 65 lat do 67, oznaczające dłuższe 
pozostanie Polaków na rynku pracy. Na wzór krajów europejskich wiek emerytalny został 
zrównany także w naszym społeczeństwie. 

Inną przyczyną wydłużenia czasu pracy dla Polaków stała się „kwestia demograficzna”. 
Kryzys ludnościowy w Europie, a także w Polsce stanowi już obecnie poważne zagrożenie 
niewypłacalności świadczeń emerytalnych. Według danych GUS, a także ZUS, szczyto-
wy okres przechodzenia na emeryturę kobiet z roczników powojennych wystąpił właśnie 
w 2015 roku, a dla mężczyzn nastąpi po roku 2020 (Informacja… 2014, s. 37).

Sytuacja ta już od chwili wprowadzenia ustawy w Polsce, prowadzi do dysharmonii mię-
dzy jej akceptacją a kontestacją, czyli między życiem społeczno-gospodarczym a polityką, 
co zaostrzyło spory polityczne w kraju, dzieląc społeczeństwo na Polskę liberalną i Polskę 
solidarną – obywatelską (Nagel 2007, s. 73-79).

Akceleracja procesów w społeczeństwie po wprowadzeniu ustawy  
– pracownicy 65 plus

Zmiany w światowej gospodarce, szczególnie w Unii Europejskiej, wywołały nacisk na 
tradycyjny model społeczny pracy także w Polsce po roku 1989 i poddał poważnej próbie dwa 
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elementy tradycyjnego systemu społeczno-gospodarczego, a mianowicie wolny rynek pracy 
i rynek emerytalny. Zmiany dotyczyły osłabienia wpływu funkcji społecznej gospodarki na 
funkcję ekonomiczną. W zmianie tej poszukiwano możliwości pogodzenia zasad liberalizmu 
w gospodarce z opiekuńczością państwa solidarnego (Rymsza 2005, s. 12-13).

Ten zabieg nie udał się w Polsce, gdyż swoiste „zmiękczenie” w polityce gospodar-
czej, zwracające bardziej uwagę na parametry efektywnościowe aniżeli społeczne, spo-
wodowało, że socjalne przywileje stały się hamulcem w konkurencyjnej gospodarce. 
Obowiązujący w Polsce wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn przy-
czynił się do zaistnienia ujemnego transferu emerytalnego, spowodowanego przywilejem 
wcześniejszego przechodzenia w okres spoczynku i zejścia z rynku pracy. Według da-
nych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, liczba osób przechodzących na emeryturę 
poniżej powszechnego wieku w latach po 2000 roku przekroczyła ponad 1050 tysięcy 
osób. Jak pisze W. Nagel (2007, s. 75), „ich wyjście z rynku pracy oznaczało zaprzestanie 
spłacania składek emerytalnych i przejścia w sferę świadczeń socjalnych, otrzymywa-
nych przez ZUS”. Zjawisko to prowadziło do gospodarczej dekoniunktury, gdyż wzrastały 
koszty wcześniejszych emerytur o blisko 5 mld zł, umacniając tendencję wegetatywnego 
charakteru wydatków państwa. Dlatego w przyśpieszonym tempie procedur sejmowych 
wprowadzono ustawę o wydłużeniu wieku emerytalnego do 67 lat dla kobiet i mężczyzn. 
Ustawa emerytalna wprowadzona została w sposób autorytarny, bez konsultacji społecz-
nych, bez referendum, mimo usilnego nacisku ze strony społeczeństwa i narodu jako su-
werena kraju. Efektem tego procesu jest zdewastowane społeczeństwo, w którym sieć 
stosunków społecznych i ogólnodostępnych dóbr publicznych zredukowana została do 
minimum, do cienkiej sieci interakcji między obywatelami a państwem. Utrata poczucia 
celu realizowanego przez instytucje publiczne zwiększyło jedynie uprawnienia państwa, 
które sięga do innych środków niż komunikacja społeczna przez nakłanianie, obietnice, 
groźby wreszcie zmuszanie ludzi do posłuszeństwa. Propagowane przez massmedia cele 
ustawy nie zostały zrealizowane, przyniosły jedynie takie zjawiska niepożądane, jak: spa-
dek popytu na pracę, wciąż zmieniające się zapotrzebowanie na nowe kwalifikacje czy 
nowe kompetencje (Przyłęcki 2014, s. 11-30).

Rozmaite procesy społeczne, będące konsekwencją zmian w wyniku ustawy, spowodo-
wały, że na poziomie relacji społecznych w środowisku pracy pojawiły się nowe, niekorzyst-
ne przejawy zaburzenia więzi społecznych między pracodawcami a pracownikami, a także 
między samymi pracownikami, np. kontrideologią pracy, która może prowadzić do osłabie-
nia więzi, spójności i porządku funkcjonalnego środowiska pracy, do dezintegracji społecz-
nego otoczenia. Obecnie coraz częściej obserwuje się symptomy marginalizacji pracy, wy-
kluczenie społeczne pewnych grup pracowników, stosowanie przemocy czy stygmatyzacji. 
Te zjawiska przekładają się na psychospołeczne warunki pracy, które najczęściej wpływają 
na wzrost stresu związanego z pracą, wyzwalając w pracownikach ryzykowne zachowania, 
powodujące wypadki. Według danych GUS (2014) ,w wypadkach w 2014 roku przy pracy 
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poszkodowanych zostało ponad 60 tys. osób, zaś społeczne koszty wypadków przy pra-
cy wyniosły 4,5 mld zł. Warto również zauważyć, że większość tych wypadków wynikała 
z niebezpiecznych zachowań ludzi, spowodowanych stresem, złymi relacjami w środowi-
sku, wskutek oddziaływania czynników destabilizujących i niszczących interakcje, zmian 
wynikających z wydłużonego systemu pracy. Częściowo zachowania dewiacyjne oznaczają 
nonkonformistyczne zachowania, polegające na nieprzestrzeganiu zasad regulaminu pracy. 
Nie jest to odkrywcza teza, wcześniej Emil Durkheim dostrzegł w więziach społecznych 
zjawiska anomii, popychające jednostki do postępowania wbrew normom, obowiązują-
cym w danej społeczności (Szmatka 2008, s. 54-55). W ramach istnienia prawa określane 
są stosunki ekonomiczne. Niektóre są sankcjonowane, inne represjonowane. W ten spo-
sób dochodzi do wartościowania stosunków społeczno-ekonomicznych na pożądane oraz 
społecznie niepożądane, uznane za patologie. Prawo, zdaniem D. Kiełczewskiego (2010,  
s. 54-66), może „głęboko kształtować ustrój gospodarczy państwa i bardzo precyzyjnie cha-
rakter stosunków” społeczno-ekonomicznych w społeczeństwie. Prawo wydłużające okres 
zatrudnienia pracowników bez zasięgania opinii społecznej w realizacji „najlepszej i jedynie 
słusznej koncepcji reformy emerytalnej” było objawem patologii i zaprzeczeniem otwartego 
obywatelskiego państwa. Nie da się tej procedury uzasadnić inaczej, jak zachowaniem wła-
dzy, która postawiła pracowników wobec faktów dokonanych. Zrozumiałe zatem staje się, iż 
założone cele tej reformy nie zostały zrealizowane, bowiem nie zlikwidowano bezrobocia, 
wprost przeciwnie zablokowano miejsca pracy dla absolwentów, płace (poza administra-
cją państwową), pozostały na niskim poziomie, uniemożliwiając zaspokojenie niezbędnych 
potrzeb życiowych. Ta sytuacja przyczyniła się do poczucia upośledzenia Polaków wobec 
państw UE oraz wielu narodów zachodniej i południowej Europy, powodując powstanie 
zmysłu antypaństwowego, gdyż większość dyrektyw państwa jest nieakceptowanych i bar-
dzo często omijanych lub łamanych. 

We współczesnym społeczeństwie związek między kontestacją a adaptacją jest nieprzy-
padkowy, gdyż całokształt zabiegów, które mają na celu zapewnienie materialnych warun-
ków życia i pozytywny udział w nich obywateli znalazł się poza ich kompetencjami, w gestii 
polityki, działalności ekonomicznej, która rozwiązuje ten problem, głosząc ideę adaptacji, 
przez konstruowanie innych ustaw, prowadzi jedynie do bezsilnej kontestacji.

W kontekście ustawy nie tyle chodziło o wydłużenie czasu pracy, ile o udział społe-
czeństwa w podejmowaniu decyzji, czyli zarządzanie wspólnymi sprawami i branie za nie 
odpowiedzialności. Mamy tu do czynienia z gradacją; czujemy się wykluczeni z zarządzania 
wspólnymi sprawami, gdyż nikt nie chce słuchać społecznych głosów, co jest zaprzecze-
niem państwa demokratycznego. Tej koncepcji ograniczonej demokracji przeciwstawiał się 
Jan Paweł II i domagał korekty „demokracji liberalnej, zwracając uwagę na naturalne pod-
stawy życia społecznego: wolną ludzką inicjatywę i kartę praw obywatelskich”.

Wizji demokratycznego państwa, osiąganego przez pokojową rewolucję V. Havel (1985) 
i J. Walc (1985) nadaje charakter społeczeństwa obywatelskiego. Według niego, społeczeń-
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stwo obywatelskie miało być perspektywą projektu etycznego zaangażowania w budowaniu 
autentycznej demokracji. Autor głosi rehabilitację wartości znamiennych dla rzeczywistej 
wspólnoty otwartej, dynamicznej i ukierunkowanej ku sensownemu działaniu i odpowie-
dzialności na podstawie silnych i samodzielnych organizacji narodowych i międzynarodo-
wych. Problematyka społeczeństwa obywatelskiego (Polski solidarnej) odgrywa ważną rolę 
w wyrażaniu i zaspokajaniu potrzeb obywateli. Jest drogą do upodmiotowienia obywateli 
i właściwą drogą do ich rozwoju.

Problematyka społeczeństwa obywatelskiego była przedmiotem debaty Unii Europejskiej 
w latach 90. XX wieku i znalazła odzwierciedlenie w dokumencie Komisji Europejskiej pt. 
White Paper on European Governance przyjętym w 2001 roku. Niestety, w opinii krytyków, 
oceniających realizację społeczeństwa obywatelskiego w UE, proces tworzenia otwartego 
społeczeństwa skręcił w stronę państwa biurokratycznego, dostosowującego się do reguł 
obowiązujących w unijnych instytucjach.

W efekcie jak pisze K.A. Armstrong (2002, s. 131-138), „struktury obywatelskie (...) 
tracą cechy konstruktywne społeczeństwa obywatelskiego: spontaniczność i autentyczność 
(...) i w ten sposób przyczyniają się do konfliktu z zasadami reprezentatywności”. Zamiast 
upodmiotowienia obywateli następuje ich uprzedmiotowienie przez ograniczanie wolności, 
przymus, przez poszerzanie nierówności w traktowaniu obywateli, w wyniku czego demo-
kracja może być zawieszona, przez odrzucenie personalizmu, czyli powszechności w życiu 
społeczno-gospodarczym, prawa nie tylko do uczestnictwa, ale współtworzenia wartości 
społecznych.

W świetle tych rozważań można postawić tezę, że budowanie Polski solidarnej w spo-
łeczeństwie obywatelskim będzie warunkowane procesami społecznymi, zachodzącymi we 
wspólnocie europejskiej.

Niemniej możliwy jest dyskurs o dychotomicznym podziale na Polskę liberalną i Polskę 
solidarną, co obecnie jest istotą sporu politycznego i prawnego po zmianie orientacji ustro-
jowej w kraju. Z jednej strony, występują protesty wobec zachowania status quo liberali-
zmu, co pozbawia obywateli możliwości „bycia wolnym i aktywnym w funkcjonowaniu 
zbiorowości”, zaś z drugiej strony przeciwstawia się owej liberalizacji godnościowy wymiar 
społeczeństwa wolnego i solidarnego.

Uznanie liberalizmu w jego nieograniczonej wolności destabilizuje całe życie społeczne, 
czego ilustracją są kryzysy polityczne i gospodarcze. Istnieje bowiem ścisły związek między 
wolnością, godnością i demokracją a autorytaryzmem i dyktaturą. 

Konstatując, trzeba budować nową rzeczywistość opartą na porozumieniu, nego-
cjacjach. Konflikt między Polską liberalną a Polską solidarną może być złagodzony, 
a nawet usunięty przez integralność obu sfer życia społecznego, gdyż celem działania 
powinno być zmierzanie do lepszego świata, którego gwarantami stać się mogą partne-
rzy społeczni.
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Podsumowanie

W obecnym świecie wszystko ulega deprecjacji, wszystkie procesy potrzebują restaura-
cji. Problem polega na tym, że dzisiaj nie ma kreatora uniwersalnego porządku społeczno-
-polityczno-gospodarczego. Ludzkość jest podzielona na wrogie narody, a Polska na prze-
ciwstawne obozy. Współczesnemu człowiekowi najbardziej potrzeba sensu życia, działania 
i celowości, zapobiegającej chaosowi, gdyż w obecnym sposobie życia jest coś błędnego. 
Na przykładzie polskiej sytuacji można stwierdzić, że idea państwa, jego naprawa wywołują 
strach przed zmianami, przed upadkiem, przed obcym i nieznanym, burzą współzależności, 
na których opiera się społeczeństwo obywatelskie. Budzi się nieufność wobec polityków, 
parlamentarzystów, wobec przywódców opozycji, którzy walczą tylko o swoje egoistyczne 
interesy.

W tego typu sytuacji rodzą się nastroje agresji, wyrażające się w demonstracjach, w któ-
rych gubią się właściwe cele, godność, szacunek i wspólnota.

Potrzebni są nowi ludzie, którzy będą umieli poskładać wszystkie problemy w akcep-
towaną przez społeczeństwo całość. Wyzwania stawiane przed nową władzą są związane 
z końcem pewnej rzeczywistości postkomunistycznej i proponujące ludziom pozytywne al-
ternatywny. Jej głównymi objawami są synergia między członkami społeczeństwa, szczery 
i aktywny udział każdego obywatela w życiu społecznym, integralny humanistyczny rozwój 
osoby, zaangażowanie w sprawy narodu i społeczeństwa. 
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Between Adaptation and Contestation of Employees Aged 65+  
in the Light of Pension Schemes Act

Summary

In her article, the author undertook an attempt to explain the functioning of the law (act) as 
a mechanism of formation of social relations in the country. She presented the reasons for a new 
pension schemes act and the division of employees to those who have adapted the act (without ac-
ceptance) and those contesting its enforcement in the socioeconomic life. She also indicated that the 
policy and society may divide citizens into groups by the ideology and views.
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