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Wstêp - definicja problemu
Rok temu, podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Pracowniczej (OKP), staralimy siê wspólnie
zastanowiæ nad problematyk¹ tzw. "elastycznych form zatrudnienia" i konsekwencjami jakie
rodzi to zjawisko dla szeroko pojêtych ruchów pracowniczych (tak zwi¹zków zawodowych,
jak i organizacji spo³ecznych i politycznych). Niestety, zabrak³o wtedy czasu na g³êbsz¹
dyskusjê na temat strategii jakie ruchy pracownicze powinny przyjmowaæ wobec rozwoju
elastycznego zatrudnienia i konferencja mia³a charakter jedynie (lub a¿) prezentacji problemu
z punktu widzenia uwarunkowañ prawnych i ekonomicznych, a tak¿e konsekwencji
spo³ecznych i psychologicznych. Tym razem, chcia³bym problematykê elastycznego
zatrudnienia  a konkretniej pracy czasowej  przedstawiæ w³anie w tym aspekcie, jaki
pominêlimy na OKP, to znaczy, analizy problemu jako konkretnego wyzwania dla ruchów
spo³ecznych i zwi¹zków zawodowych.
Na pocz¹tku nale¿y poczyniæ pewne doprecyzowanie z zakresu definicji. Potocznie,
terminy: praca czasowa i elastyczne formy zatrudnienia to synonimy. W rzeczywistoci,
okrelenie "praca czasowa" ma wê¿szy zakres i dotyczy jedynie kilku sporód tzw.
elastycznych form zatrudnienia. Praca czasowa, to najkrócej mówi¹c, te elastyczne formy
zatrudnienia, które oparte s¹ na tzw. "elastycznoci numerycznej"  czyli swobody pracodawcy
w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników. Elastycznoæ mo¿e bowiem przejawiaæ
siê w 4 zakresach:
 Numerycznym (czyli swobodzie zatrudniania i zwalniania).
 Czasu pracy (swobodzie dostosowywania indywidualnego i zak³adowego czasu pracy
do potrzeb firmy).
 P³acowym (swobodzie dostosowywania poziomu p³ac do potrzeb zak³adu pracy).
 Poda¿y pracy (dostosowaniu siê poda¿y pracy do warunków ekonomicznych; innymi
s³owy jest to mobilnoæ przestrzenna pracowników, którzy przenosz¹ siê tam, gdzie istnieje
popyt na pracê oraz procesy kszta³cenia i podnoszenia kompetencji pracowników
w odpowiedzi na wymogi rynku).1
Te umowy, które nazywamy "elastycznymi formami zatrudnienia" gwarantuj¹ elastycznoæ
w jednym lub kilku powy¿szych zakresach. To w³anie decyduje, ¿e s¹ one przeciwieñstwem
tradycyjnego zatrudnienia  opartego na umowie o pracê na czas nieokrelony,
wykonywanego pod kierownictwem pracodawcy, w skonkretyzowanym zak³adzie (miejscu).
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Umowa taka jest cile zwi¹zana z ochron¹ stabilnoci pracy (ochrona przed
zwolnieniem), wysokoci p³acy (p³aca minimalna) i d³ugoci¹ czasu pracy (maksymalny
dzienny i tygodniowy czas pracy).
Przyk³adami elastycznych form zatrudnienia s¹: umowy o pracê na czas okrelony, praca
w niepe³nym wymiarze czasu pracy, praca za porednictwem agencji pracy tymczasowej,
umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia i umowy o dzie³o), umowy przewiduj¹ce elastyczne
formy organizacji czasu pracy (zadaniowy czas pracy, dzielenie pracy pomiêdzy dwoje
pracowników etc.), delegowanie pracowników.
Natomiast to, co umownie nazywamy "prac¹ czasow¹" odnosi siê do tych umów,
w których wa¿ny jest aspekt elastycznoci numerycznej. Z poród elastycznych form
zatrudnienia wymienionych powy¿ej, do tego typu umów zaliczyæ mo¿na trzy: umowy o pracê
na czas okrelony, pracê za porednictwem agencji pracy tymczasowej oraz umowy
cywilnoprawne (zlecenia i o dzie³o).

Charakterystyka problemu
Jednym z wa¿niejszych osi¹gniêæ XIX-wiecznego ruchu robotniczego jest stabilnoæ
zatrudnienia, wyra¿aj¹ca siê ochron¹ przed zwolnieniem. Takie rozwi¹zania prawne jak:
 okres wypowiedzenia,
 koniecznoæ podania powodu zwolnienia (uzasadnienia),
 obowi¹zek konsultacji zwolnieñ grupowych i zwolnieñ cz³onków zwi¹zków zawodowych
z reprezentacj¹ zak³adowych struktur zwi¹zkowych,
 mo¿liwoæ przywrócenia do pracy po nieuzasadnionym zwolnieniu na drodze
postêpowania s¹dowego.
...buduj¹ w³anie stabilnoæ zatrudnienia.
Stabilnoæ nie jest, oczywicie, wartoci¹ sam¹ w sobie, ale ma ona znacznie w dwóch
istotnych aspektach ludzkiego ¿ycia: daje mo¿liwoæ "u³o¿enia sobie" ¿ycia indywidualnego
i spo³ecznego (planowania kariery zawodowej, za³o¿enia rodziny, planów na przysz³oæ) oraz
daje podstawê do prowadzenia walki o poprawê warunków pracy (pe³ni¹c funkcje
zabezpieczenia przed represjami). Sama stabilizacja ¿ycia rodzinnego i zawodowego
z pewnoci¹ pozytywnie wp³ywa na samoocenê i inne aspekty psychologiczne, a tym samym
warunkuje czêsto wiêkszy potencja³ do podejmowania walki i zaanga¿owania siê w dzia³alnoæ
spo³eczn¹ czy te¿ polityczn¹.
Praca czasowa, z definicji jest natomiast niestabilna  prowadzi do sytuacji, w której
pracownik mo¿e byæ ³atwo i tanio zwolniony. Dla firmy jest to przede wszystkim kwestia
ciêcia kosztów, procesów restrukturyzacyjnych oraz "rozbrojenia" pracowników i utrudnienia
im walki o swoje prawa. Z perspektywy "mikro", dla pracownika, praca czasowa oznacza:
 wiêksze ryzyko utraty rodków do ¿ycia (zw³aszcza w sytuacji wysokiego bezrobocia,
niskich zasi³ków o ograniczonej dostêpnoci oraz du¿ych wymagañ pracodawców w zakresie
kwalifikacji);
 podatnoæ na presjê pracodawców zmierzaj¹cych do obni¿enia poziomu warunków
pracy (obni¿enia p³ac, wyd³u¿enia czasu pracy);
 brak sta³ych wiêzi spo³ecznych w pracy (zrywanych przy czêstych zmianach pracy,
a tak¿e znacz¹co utrudnionych poprzez zupe³nie inny status poszczególnych zatrudnionych)
 trudnoæ w zaanga¿owaniu siê w zwi¹zki zawodowe (z wszystkich wy¿ej wymienionych
powodów).
W skali gospodarki i klasy pracuj¹cej rozpatrywanej jako ca³oæ, rozwój pracy czasowej,
prowadzi do powstania podzia³u na "rdzeñ" i "peryferie", gdzie "rdzeniem" s¹ pracownicy
zatrudniani w tradycyjny sposób, a "peryferiami"  pracownicy czasowi. Ten podzia³ na
segmenty odnosi siê zarówno do sytuacji prawnej (inny zakres praw), jak i spo³ecznej 
w zak³adzie pracy (inna stabilnoæ zatrudnienia i innego rodzaju wiêzi spo³eczne
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z pozosta³ymi pracownikami) i ¿ycia codziennego (inna stabilnoæ dochodu i diametralnie
ró¿ne mo¿liwoci planowania kariery).
Elastycznoæ numeryczna, wprost prowadz¹ca do niestabilnoci, jest przy tym w ró¿ny
sposób realizowana przez poszczególne formy pracy czasowej:
(1) W przypadku umów o pracê na czas okrelony istotne znaczenia maj¹ trzy rozwi¹zania
prawne:
 krótszy okres wypowiedzenia przy zwolnieniu (tylko w przypadku umów trwaj¹cych
d³u¿ej ni¿ 6 miesiêcy  w innym wypadku w ogóle brak okresu wypowiedzenia!),
 brak koniecznoci podawania przyczyny zwolnienia,
 oraz brak mo¿liwoci powrotu do pracy po nielegalnym zwolnieniu (s¹d nie mo¿e
uznaæ takiego zwolnienia za bezskuteczne  jedyn¹ mo¿liwoci¹ rekompensaty jest
odszkodowanie).
(2) Praca za porednictwem agencji pracy tymczasowej, ³¹czy siê z procesem przerzucania
pracownika z zak³adu do zak³adu oraz "podwójnym pracodawc¹"  bezporednio
korzystaj¹cym z pracy pracodawc¹ u¿ytkownikiem i agencj¹. Obydwaj pracodawcy maj¹
ró¿ne kompetencje i ró¿ny zakres obowi¹zków, co powa¿nie utrudnia identyfikacjê
w³aciwego podmiotu sprawczego i adresata dzia³añ. Na przyk³ad mo¿liwoæ prowadzenia
komisji zwi¹zku zawodowego jest zagwarantowana "na terenie" agencji, ale za bhp odpowiada
zak³ad, przynajmniej w du¿ej czêci, gdzie bezporednio wykonuje siê pracê. Pracownik
z definicji nie mo¿e "zakorzeniæ siê" w ¿adnym zak³adzie pracy, gdy¿ przepisy i praktyka
dzia³añ agencji prowadz¹ do sytuacji, w której jest on wykorzystywany g³ównie w przypadku
prac sezonowych lub niespodziewanego wzrostu zamówieñ. Tym samym jego praca ma
z definicji charakter dorywczy. Przepisy dotycz¹ce zwolnienia s¹ analogiczne jak w przypadku
umów o pracê na czas okrelony.
(3) Umowy cywilnoprawne bazuj¹ natomiast na pe³nej, formalnej, niezale¿noci od
zak³adu pracy i zupe³nie "abstrahuj¹" od prawnej konstrukcji "ochrony przed zwolnieniem".
Nawet gdy na umowê o dzie³o zatrudnia siê np. personel sprz¹taj¹cy, który musi wykonywaæ
cile okrelone obowi¹zki na terenie konkretnego (konkretnych) zak³adu (zak³adów), to
i tak, z prawnego punktu widzenia, takie osoby s¹ w pe³ni "niezale¿ne" od pracodawcy
(zleceniodawcy)  nie posiadaj¹ oni/one w ogóle statusu pracownika. "Zwolnienie" w tym
wypadku wynika ze struktury umowy  pracê koñczy siê po wykonaniu okrelonego zadania
i to pracodawca decyduje czy bêdzie kontynuowana za pomoc¹ kolejnych umów czy te¿
nie. Elastycznoæ numeryczna jest wiêc realizowana w praktycznie maksymalnym mo¿liwym
zakresie.

Skala zjawiska i tendencje
Ogólnie, gdy spojrzymy na dane statystyczne, pracownicy czasowi stanowi¹ mniejszoæ
wród pracuj¹cych, ale jest to mniejszoæ stosunkowo liczna. W 2006 roku (dane na IV
kwarta³), a¿ 3 miliony 171 tysiêcy osób by³o zatrudnionych na podstawie umów o pracê na
czas okrelony, co stanowi³o 27,9% wszystkich pracowników najemnych2. Dane odnonie
pracowników zatrudnianych za porednictwem agencji pracy tymczasowej wskazuj¹, ¿e
w 2006 roku takich osób by³o 250 tysiêcy3. Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e choæ powinni oni
byæ zatrudniani na podstawie umów o pracê na czas okrelony (a wiêc wliczaæ siê ich powinno
do poprzedniej kategorii, pracowników zatrudnionych na czas okrelony), to nie zawsze siê
tak dzieje  czêæ z nich jest nielegalnie zatrudniana na podstawie umów cywilnoprawnych.
Wreszcie, osoby "fa³szywie samozatrudnione", to wedle szacunków oko³o 300-400 tysiêcy
osób4. Oznacza to, ¿e w³anie tyle osób pracuje na podstawie umów-zleceñ lub umów o dzie³o,
pomimo spe³niania wszystkich wymogów koniecznych do podpisania umowy o pracê.
Pomijaj¹c pracowników zatrudnianych za porednictwem agencji, mo¿emy szacowaæ liczbê
pracowników czasowych na ³¹cznie oko³o 3,5 miliona osób, co stanowi oko³o 1/3 wszystkich
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pracowników najemnych (których w IV kwartale 2006 roku by³o 11 milionów 380 tysiêcy) i 1/4
wszystkich pracuj¹cych (których w tym samym okresie by³o 14 milionów 58 tysiêcy).
Co wiêcej, gdy spojrzymy na rozwój pracy czasowej z perspektywy zmian liczebnoci
tej grupy w ostatnich latach, to okazuje siê, ¿e w Polsce systematycznie ronie liczba osób
zatrudnianych w ten sposób. W 2000 roku, osób zatrudnianych na czas okrelony by³o
zaledwie 642 tysi¹ce. Rok póniej, liczba ta wzros³a dwukrotnie (do 1,2 miliona), aby
w nastêpnych latach wzrastaæ systematycznie o 300-400 tysiêcy rocznie (1,6 miliona w 2002,
2 miliony w 2003, 2,4 miliona w 2004, 2,8 miliona w 2005 i 3,1 miliona w 2006)5.
Podobnie wygl¹daj¹ tendencje rozwoju agencji pracy tymczasowej, które w 2001 roku
poredniczy³y w zatrudnieniu jedynie 30 tysiêcy osób, aby w 5 lat póniej osi¹gn¹æ liczbê 250
tysiêcy osób.6
Mamy wiêc do czynienia z systematycznym wzrostem liczby pracowników czasowych.
Co wa¿ne, wzrost ten przebiega w du¿ej mierze niezale¿nie od zmian przepisów prawnych.
Przyk³adowo, gdy w 2004 roku zniesiono mo¿liwoæ zawierania z jednym pracownikiem
dowolnej iloci umów o pracê na czas okrelony (ograniczono mo¿liwoæ zawierania takich
umów do 3 nastêpuj¹cych kolejno po sobie w odstêpach nie mniejszych ni¿ 1 miesi¹c), to
i tak nie spowodowa³o to zmniejszenia siê dynamiki przyrostu tego typu umów.
Widaæ wiêc wyranie, ¿e wspó³czesny kapitalizm d¹¿y do jak najszerszego zastosowania
tej formy zatrudnienia i zmierza do trwa³ej segmentacji wspó³czesnego rynku pracy.

Wyzwania dla ruchów pracowniczych
Warto zacz¹æ od odpowiedzi na pytanie, dlaczego praca czasowa mia³aby byæ wyzwaniem
dla ruchów pracowniczych i zwi¹zków zawodowych? W moim odczuciu, poza jej
deprywuj¹cym wp³ywem na ¿ycie indywidualne i zawodowe, istotny jest tak¿e czynnik
strukturalny  obni¿anie przez pracê czasow¹ mo¿liwoci podejmowania walki o bardziej
sprawiedliwe kszta³towanie porz¹dku pracy.
Ciekawie wygl¹da analiza tego fenomenu z perspektywy koncepcji "przetargowej si³y"
klasy pracuj¹cej, stworzonej przez Beverly Silver. Silver wymienia dwa rodzaje si³y
przetargowej, która oznacza ni mniej ni wiêcej tylko potencja³ i zdolnoæ do narzucania
pracodawcom przez klasê pracuj¹c¹ swoich ¿¹dañ. Te rodzaje to:
 stowarzyszeniowa si³a przetargowa (zwi¹zana z organizacyjnymi i mobilizacyjnymi
zdolnociami klasy pracuj¹cej),
 strukturalna si³a przetargowa (zwi¹zana z pozycj¹ zajmowan¹ w systemie produkcji
i sytuacj¹ na rynku pracy).7
Gdy obie te "si³y" odniesiemy do sytuacji pracowników czasowych, zobaczymy, ¿e
zarówno stowarzyszeniowa si³a przetargowa, jak i strukturalna si³a przetargowa, ulegaj¹
znacznemu obni¿eniu, w porównaniu z pracownikami zatrudnianymi w sposób tradycyjny.
Dla stowarzyszeniowej si³y przetargowej, której najczêstszym wyrazem s¹ zwi¹zki
zawodowe i akcje strajkowe, kluczowe znaczenie ma integracja w miejscu pracy. Wiadomo,
¿e najbardziej waleczni s¹ pracownicy tych bran¿, w których istnieje mo¿liwoæ integracji
w miejscu pracy: wymiany dowiadczeñ, dyskusji, polemik i wspólnego dzia³ania. Integracja
za³ogi jest natomiast mo¿liwa tylko, gdy wszyscy pracownicy maj¹ ze sob¹ kontakt i znajduj¹
siê w podobnej sytuacji prawnej. Rotacyjnoæ zatrudnienia i czêste zmiany pracy utrudniaj¹
pracownikom czasowym zintegrowanie siê z reszt¹ za³ogi i w³¹czenie do ich walk... a tak¿e
podjêcie walki w swoim imieniu. Nale¿y tak¿e wspomnieæ o wa¿nym aspekcie
psychologicznym  jako ¿e praca czasowa dotyczy g³ównie m³odych ludzi, to traktuj¹ j¹ oni
jako etap przejciowy, który "trzeba przetrwaæ", i z którym "trzeba siê pogodziæ". W efekcie,
s¹ te¿ mniej sk³onni do podejmowania walki, zak³adaj¹ bowiem, ¿e negatywne efekty pracy
czasowej skoñcz¹ siê wraz z podjêciem "normalnego zatrudnienia". Za³o¿enie takie jest przy
tym nie tylko parali¿uj¹ce dla ruchów pracowniczych, które cierpi¹ na dramatyczny brak
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m³odej kadry, ale tak¿e dla samych m³odych pracowników czasowych, którzy nie zdaj¹ sobie
sprawy, ¿e praca czasowa mo¿e mieæ sta³y charakter.
W przypadku strukturalnej si³y przetargowej, kluczowe znaczenia ma ³atwoæ zastêpowania
pracownika czasowego i segmentacja zak³adowego rynku pracy. Pracownicy czasowi to w du¿ej
mierze osoby zatrudniane przy funkcjach pomocniczych  takich jak: ochrona, sprz¹tanie,
konserwacja narzêdzi, transport itp. Niewielkie kwalifikacje i mo¿liwoæ ³atwego zast¹pienia,
w po³¹czeniu z du¿¹ elastycznoci¹ numeryczn¹, daj¹ w istocie mieszankê parali¿uj¹c¹ walki
o poprawê warunków pracy czy wy¿sze pensje  w wyniku niskiej strukturalnej si³y przetargowej.
W przypadku natomiast pracowników czasowych zatrudnianych w "centralnych" pozycjach
produkcji, ³atwoæ zwolnienia ma parali¿uj¹cy wp³yw na ich strukturaln¹ si³ê przetargow¹ 
zw³aszcza gdy zauwa¿amy rozwój agencji pracy tymczasowej, które zaczynaj¹ oferowaæ
bardziej zaawansowane us³ugi z mo¿liwoci¹ wynajmowania wykwalifikowanych pracowników
produkcyjnych, którzy w ka¿dej chwili mog¹ zast¹piæ zwolnionych.
Podsumowuj¹c, pogorszenie warunków pracy, zwi¹zane z zatrudnieniem czasowym,
utrudnia samoorganizacjê; rozbija kolektywn¹ wiadomoæ pracownicz¹ i obni¿a pozycjê
przetargow¹ pracowników czasowych. Jednoczenie, jak wynika z powy¿szej analizy, praca
czasowa ³¹czy pracowników czasowych dziêki ich specyficznej sytuacji prawnej, ni¿szemu
statusowi i gorszym warunkom pracy, które warunkuj¹ ich odrêbnoæ od innych segmentów
klasy pracuj¹cej. Mo¿emy wiêc mówiæ o tym, ¿e praca czasowa warunkuje powstanie
wewn¹trz klasy pracuj¹cej odrêbnej grupy pracowników.

Strategie odpowiedzi na wyzwanie pracy czasowej
W Polsce temat pracy czasowej jest stosunkowo nowy, ale budzi ju¿ pewien niepokój
w rodowiskach zajmuj¹cych siê problemami pracowniczymi. Ten niepokój przek³ada siê,
rzecz jasna, na okrelone strategie dzia³añ. Jak dot¹d, w moim odczuciu, mo¿na mówiæ o
wyklarowaniu siê trzech ró¿nych sposobów (technik) odpowiedzi na wyzwania zwi¹zane
z prac¹ czasow¹:
Technika podkrelania to¿samoci pracowników czasowych  tego typu dzia³alnoæ
opiera siê na traktowaniu pracowników czasowych jako specyficznej grupy spo³ecznej. Tak¹
strategiê dzia³ania w tym temacie przyjê³o CK-LA, deklaruj¹c, ¿e wobec pracowników
czasowych trzeba zastosowaæ podobny schemat dzia³ania jak wobec rodowisk lokatorskich.
Mo¿na schematycznie uj¹æ t¹ strategiê jako nastêpuj¹cy ci¹g dzia³añ: (1) apelowanie do
grupy jako ca³oci, po³¹czone z nawietleniem specyfiki pracy czasowej jako ogólnego
problemu spo³ecznego; (2) wejcie w interakcjê z konkretnymi grupami pracowników
czasowych i zaanga¿owanie w konkretne konflikty, oraz (3) zachêcanie poszczególnych
grup do po³¹czenie wysi³ków i przeniesienia walki na poziom bardziej ogólny (np. walka
o zmiany prawa pracy).
Technika walki w oparciu lokalne konflikty pracownicze  moim zdaniem, tak najlepiej
opisaæ taktykê Inicjatywy Pracowniczej, która nie oddziela walki i sytuacji pracowników
czasowych od ogólnych problemów w poszczególnych zak³adach i bran¿ach, w których
prowadzi dzia³alnoæ (np. Poczta Polska, HCP S.A., Volkswagen). Problemy zwi¹zane
z p³acami, nadgodzinami, czy przestrzeganiem uk³adów zbiorowych s¹ przedstawiane jako
ogólny problem ca³ej grupy pracowników (na poziomie zak³adu lub bran¿y), a zwi¹zek zachêca
do podjêcia wspólnych dzia³añ, bez ró¿nicowania pracowników ze wzglêdu na formê
zatrudnienia.
Technika nacisku na organa pañstwa  wreszcie, dwie du¿e centrale zwi¹zkowe:
Solidarnoæ i Sierpieñ 80 skupi³y swoj¹ dzia³alnoæ w temacie pracy czasowej na formu³owaniu
postulatów natury prawnej, maj¹cych doprowadziæ do zrównania statusu pracowników
czasowych i etatowych. G³ówny nacisk k³adzie siê tutaj na koniecznoæ zmiany porz¹dku
prawnego i tê dzia³alnoæ prowadzi siê zupe³nie niezale¿nie od lokalnych walk pracowniczych.
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Powy¿szy podzia³ przypomina sytuacjê w Europie Zachodniej, z tym, ¿e np. we W³oszech,
Hiszpanii, Francji i Niemczech istniej¹ po prostu dwa typy dzia³añ: albo dzia³alnoæ stricte
spo³eczna, nakierowana bezporednio na tematykê pracy czasowej, albo walka zwi¹zkowa
uwzglêdniaj¹ca problematykê tej formy zatrudnienia. Przyk³adem pierwszego podejcia s¹
ruchy i organizacje takie jak: McDonallds' Workers Resistance (nieformalny kolektyw
pracowników sieci McDonalds'), Chainworkers ("Pracownicy sieciowi"  nieformalna grupa
z W³och, która organizuje akcje kulturalne i informacyjne skierowane do pracowników
supermarketów i sieci handlowych), a tak¿e organizacje i grupy zaanga¿owane
w organizowanie parad "Mayday". W ramach takiego podejcia najwa¿niejsza jest dzia³alnoæ
spo³eczna: demonstracje, happeningi, tworzenie stron internetowych. Co wa¿ne, towarzyszy
jej doæ swobodna stylistyka, operuj¹ca w du¿ej mierze nowoczesnym przekazem kulturowym
(filmy, animacje) i doæ "lun¹" form¹ (kolorowe plakaty, wykorzystanie motywów popkultury
itd.). W dzia³alnoci tego typu istotne jest podkrelanie w³asnej to¿samoci i traktowanie jej
jako podstawy do dalszej walki.
Na drugim biegunie znajduje siê natomiast dzia³alnoæ takich zwi¹zków zawodowych
jak hiszpañskie CGT, czy francuskie CNT, które oczywicie podejmuj¹ temat pracy czasowej,
ale w jasno sprecyzowanym kontekcie konkretnych walk pracowniczych (McDonalds' i FNAC
w Pary¿u, poczta w Hiszpanii etc.). Dodatkowo, hiszpañska CGT prowadzi dzia³alnoæ
podobn¹ jak polskie zwi¹zki zawodowe, staraj¹c siê doprowadziæ do ograniczenia mo¿liwoci
dzia³añ agencji pracy tymczasowej. Tak wiêc, na Zachodzie, technika oparta na lokalnych
konfliktach pracowniczych i technika nacisku na w³adze pañstwowe, zosta³y praktycznie
po³¹czone.
Oczywicie powy¿szego opisu nie nale¿y traktowaæ w kategoriach roz³¹cznych 
skuteczne prowadzenie walki wymaga bowiem wszystkich tych technik i etapów dzia³alnoci.
Z pewnoci¹ w Polsce bêdziemy musieli nauczyæ siê jak ³¹czyæ te strategie  tak naprawdê
s¹ one bowiem kolejnymi etapami walki, a nie jakimi roz³¹cznymi kategoriami dzia³añ.
Podstawowymi zadaniami bêd¹ wiêc koordynacja i skuteczna wspó³praca, a tak¿e  patrz¹c
na dotychczasowe dzia³ania  uzgodnienie naszych postulatów prawnych, poniewa¿ w tym
wypadku, ka¿da organizacja g³osi co innego.

Zakoñczenie: refleksje po dyskusji na trzeciej "Pilarszczynie"
W toku dyskusji, jaka wywi¹za³a siê po powy¿szym wyk³adzie, pad³o kilka koncepcji
strategicznej odpowiedzi na wzywania stawiane przez pracê czasow¹, których nie bra³em
pod uwagê przygotowuj¹c ten tekst. Wyda³y mi siê one na tyle wa¿ne, ¿e warto je omówiæ.
Odwo³uj¹c siê do koncepcji "przetargowej si³y" klasy pracuj¹cej Beverly Silver, Jaros³aw
Urbañski stwierdzi³, ¿e swoboda i "niskie koszty" wypowiedzenia zatrudnienia mog¹ byæ
rozpatrywane tak¿e z drugiej strony  jako czynniki wzmacniaj¹ce potencja³ pracowników
i specyficzne "narzêdzie walki". Koszta zwolnienia s¹ bowiem niskie zarówno dla pracodawcy,
jak i dla pracowników, co powoduje, ¿e ci ostatni mog¹ to wykorzystywaæ jako specyficzny
rodzaj groby wobec szefów  albo poprawa warunków pracy (spe³nienie naszych
postulatów), albo rezygnujemy z pracy. Analogicznie jest w przypadku psychologicznych
barier do podejmowania akcji protestacyjnej  mog¹ one byæ du¿o mniejsze, gdy pracownicy
maj¹ mniej do stracenia (nie ryzykuj¹ ca³ej kariery zawodowej, a jedynie pewien epizod w
¿yciu zawodowym). Mo¿liwoci te maj¹ wynikaæ g³ównie z obecnej sytuacji na polskim rynku
pracy  procesu migracji zarobkowych do krajów Europy Zachodniej, który rozbudza aspiracje
p³acowe pracowników i podnosi ich samoocenê. Wreszcie, nale¿y pamiêtaæ, ¿e choæ
pracownicy czasowi stanowi¹ "peryferie" pod wzglêdem zakresu praw i pozycji spo³ecznej,
to mog¹ byæ jednoczenie "centrum" procesu produkcyjnego  jak w przypadku kasjerów
w supermarketach (gdzie ich protest parali¿uje funkcjonowanie ca³ego zak³adu).
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Mo¿na powiedzieæ, ¿e w ten sposób argumenty o "sile przetargowej", jakie przytoczy³em
wczeniej zosta³y "postawione na g³owie". To, co by³o strukturaln¹ s³aboci¹ pracowników
czasowych, zmuszaj¹c¹ nas do poszukiwania rozwi¹zania w sile stowarzyszeniowej (bo takie
jest w³anie znaczenie techniki kampanii spo³ecznej stosowanej przez CK-LA), staje siê
przewag¹ pracowników, mo¿liw¹ do wykorzystania bez ¿adnych specjalnych dzia³añ
organizacyjnych (mo¿e poza szersz¹ akcj¹ ulotkow¹). Mylê jednak, ¿e wcale nie mamy tu
do czynienia z dylematem odnonie wyboru dwóch ró¿nych technik, a g³ównie z problemem
okrelenia jaka jest obecna sytuacja na rynku pracy w Polsce  czy rzeczywicie zwiêksza
ona przetargow¹ si³ê pracowników czasowych?
O tym, czy pewne cechy zatrudnienia czasowego s¹ atutem czy s³aboci¹, zadecyduj¹
zapewne czynniki zewnêtrzne: przede wszystkim skala bezrobocia i np. mo¿liwoci migracji
zarobkowych, a tak¿e, patrz¹c poza rynek pracy  "klimat" spo³eczny. W chwili obecnej du¿y
wp³yw na rynek pracy wywiera masowy exodus zarobkowy pracowników do krajów "starej
Unii". Ubytek 1 miliona pracowników (lub potencjalnych pracowników) od 2004 roku, musia³
wp³yn¹æ na polski rynek pracy stawiaj¹c pracodawców w mniej korzystnej, ni¿ dotychczas,
sytuacji. Spadek bezrobocia, to zgodnie z koncepcj¹ Silver, wzrost strukturalnej si³y
przetargowej pracowników. Migracja zwiêkszy³a z pewnoci¹ tak¿e poczucie w³asnej wartoci
u wielu osób  wiedz¹c, ¿e za podobne prace w dowolnym kraju Europy Zachodniej
otrzymamy piêciokrotnie wiêksze wynagrodzenie, bêdziemy mniej sk³onni do akceptacji
dramatycznie niskich p³ac czy niedogodnych warunków pracy. To wp³ywa na pracowników
wracaj¹cy z Zachodu i chc¹cych znaleæ pracê w Polsce  czêæ z nich mo¿e rzeczywicie
staæ siê katalizatorem dla nowych walk o lepsze warunki pracy. Wreszcie, wszystkie te zjawiska
wp³ywaj¹ generalnie na wiadomoæ spo³eczn¹ i motywuj¹ ludzi do walki, co widaæ chocia¿by
po aktywizacji pracowników sektora us³ug publicznych (edukacja i s³u¿ba zdrowia).
Pomimo, ¿e sytuacja wygl¹da lepiej ni¿, powiedzmy, na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych,
to by³bym ostro¿ny w formu³owaniu tak optymistycznych opinii. O "rynku pracownika" (kiedy
to pracownik, a nie pracodawca bêdzie dyktowaæ warunki zatrudnienia) du¿o siê pisze w prasie
liberalnej, ale nie zapominajmy, ¿e to raczej ideologiczne "bicie na alarm" ni¿ trzewa ocena
sytuacji. Zanotowany spadek bezrobocia i wyrany brak r¹k do pracy w wielu sektorach
(budownictwo i handel detaliczny) sk³aniaj¹ pracodawców do poszukiwañ nowej, taniej
i pokornej si³y roboczej i nie przek³ada siê automatycznie na lepsze warunki pracy czy wy¿sze
pensje. Warto obserwowaæ jak na tê sytuacjê reaguje kapita³: pierwszym odruchem jest
szumne og³aszanie poszukiwania nowych pracowników "na Wschodzie" (czyli w pañstwach
by³ego ZSRR i Chinach), nacisk na liberalizacjê polskiego rynku pracy oraz ciêcie
"pozap³acowych kosztów pracy" (sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne). Mamy zatem do
czynienia z dzia³aniami neutralizuj¹cymi wspomniany wy¿ej wzrost strukturalnej si³y
przetargowej polskich pracowników.
Wreszcie szczególne poruszenie i nacisk na podwy¿kê p³ac obserwujemy g³ównie
w sektorze publicznym, charakteryzuj¹cym siê du¿ym uzwi¹zkowieniem, tradycj¹ walk z lat
ubieg³ych i stabilniejsz¹ sytuacj¹ zawodow¹ (w mniejszym stopniu stosuje siê tam pracê
czasow¹!).To wszystko sprawia, ¿e zmiany strukturalnej pozycji przetargowej pracowników
jakie obserwujemy w ostatnim czasie, same z siebie, bez si³y organizacyjnej, nie przek³adaj¹
siê na powszechny (czy chocia¿ masowy) ruch sprzeciwu wobec obecnych warunków pracy
w Polsce  a trudno w ogóle mówiæ o tym fenomenie w przypadku sektorów z du¿ym
odsetkiem pracowników czasowych.
Istniej¹, oczywicie koncepcje ujmuj¹ce ten problem z odmiennych perspektyw: niektórzy
wskazuj¹ ¿e nasilenie walk pracowników sektora publicznego, wcale nie jest wiêksze od
innych bran¿, ale z uwagi na jego charakter (i spo³eczne znaczenie) jest ono po prostu
bardziej "widoczne". Z kolei Beverly Silver twierdzi, ¿e obecne zmiany w strukturze zatrudnienia
prowadz¹ do sytuacji, w której niezale¿nie od stopnia zorganizowania pracowników, sektor
edukacyjny (a wiêc po sporej czêci publiczny) mo¿e byæ, w najbli¿szych dziesiêcioleciach,
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wiod¹cym, je¿eli chodzi o natê¿enie i zakres konfliktów pracy. W mojej opinii nie podwa¿a to
jednak wczeniejszych uwag. "Cichy" protest, nie wyartyku³owany "spo³ecznie" czy politycznie
(bez nag³onienia medialnego czy te¿ bez wysuwania ogólnych ¿¹dañ zmian jakich
elementów polityki zatrudnienia), w du¿ym stopniu nara¿ony jest na efemerycznoæ
i wyganiêcie tu¿ po osi¹gniêciu tych, czy innych ¿¹dañ tymczasowych. Jeli chodzi o "zmiany
strukturalne", to w mojej opinii nie determinuj¹ one samodzielnie wzrostu fali protestów
pracowniczych, a stanowi¹ jedynie ich "rodowisko" (które mo¿e byæ sprzyjaj¹ce lub nie, ale
nie mo¿e byæ mechanizmem sprawczym).
Nawet gdyby si³a przetargowa wszystkich pracowników wzros³a w najbli¿szym czasie
w istotny sposób, to i tak nie rozwi¹zuje to problemu. Strukturalna si³a przetargowa,
w oderwaniu od wiadomoci politycznej i struktur mobilizuj¹cych pracowników do walki
(czyli si³y stowarzyszeniowej) nie zda siê bowiem na nic, gdy¿ jej u¿ycie nie wyjdzie poza
indywidualne akty odmowy pracy "na takich warunkach" i pojedyncze decyzje o emigracji
zarobkowej. Taki proces nie narusza jednak stabilnoci obecnego re¿imu pracy w Polsce
i nie prowadzi do wzrostu napiêæ i konfliktów, które skutkuj¹ podjêciem walki. Trudno sobie
zreszt¹ wyobraziæ by kiedykolwiek sama pozycja na rynku pracy i miejsce w procesie produkcji
wystarcza³y do podjêcia takich dzia³añ. Dlatego te¿ strukturaln¹ si³ê przetargow¹ nale¿y
traktowaæ jako pewne dodatkowe okolicznoci, sprzyjaj¹ce (gdy jest wysoka) lub nie (gdy
jest niska) podjêciu walki przy u¿yciu "tradycyjnej" si³y stowarzyszeniowej.
Uwagi zg³oszone przez Jaros³aw Urbañskiego s¹ na pewno przydatne przy ustalaniu
konkretnych dzia³añ na poziomie lokalnych konfliktów pracowniczych  zw³aszcza, gdy
argumenty o mo¿liwoci ³atwego "rzucenia" pracy i emigracji, wykorzystujemy jako grobê
w konflikcie w zak³adzie pracy, albo gdy uda nam siê przekonaæ pracowników czasowych,
¿e niewiele maj¹ do stracenia w przypadku strajku. Na niewiele jednak zdadz¹ siê te uwagi,
gdy tematu zatrudnienia czasowego nie podejmiemy na serio i w ramach pewnych dzia³añ
ogólnych, anga¿uj¹cych pracowników nie tylko w "cichy" opór (jakim jest emigracja lub
rzucenie pracy), ale  przede wszystkim  w tradycyjn¹ akcjê protestacyjn¹.
Powy¿szy tekst jest poszerzon¹ wersj¹ wyst¹pienia wyg³oszonego przez Jakuba Grzegorczyka
na trzeciej edycji "Pilarszczyzny" (16 czerwca 2007 roku) zorganizowanej przez l¹sk¹ Komisjê
rodowiskow¹ Inicjatywy Pracowniczej. Autor jest cz³onkiem CK-LA (Czerwony Kolektywy Lewicowa Alternatywa) i Inicjatywy Pracowniczej. Zagadnieniami pracy zajmuje siê nie tylko
z uwagi na dzia³alnoæ spo³eczn¹, ale tak¿e zainteresowania naukowe.
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