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Nowa praca – społeczna i sprawiedliwa! – Niech dobro rośnie w Europie 

 

Wstępna uwaga na temat obecnej sytuacji: Od zeszłego roku wszystko się zmieniło. 

Ogólnoświatowa pandemia koronawirusa zmieniła nasze życie. Aby chronić innych 

ludzi i siebie samych, wiele rzeczy, które wcześniej wydawały się oczywiste, nie jest 

już możliwych. Także wiele europejskich seminariów nie mogło i nadal nie może 

odbywać się przy udziale uczestników. Jest to bardzo przykre – przecież idea euro-

pejska żyje również dzięki spotkaniom i dialogowi – ale być może jest to również dla 

nas szansa, aby zakwestionować to, co znane i oczywiste, oraz aby dać więcej 

przestrzeni wizjom w naszym życiu i zaangażować się w nie. Albo parafrazując pa-

pieża Franciszka, który w swojej niedawno wydanej encyklice społecznej „Fratelli tu-

tti“ pisze: 

„Cierpienie, niepewność, strach i świadomość naszych własnych ograniczeń, które 

wzbudziła pandemia, wzywają do ponownego przemyślenia naszego stylu życia, 

naszych relacji, organizacji naszych społeczeństw, a przede wszystkim sensu nas-

zego życia.“ (ust. 33) 

 

Aktualne tendencje rozwojowe społeczeństwa pracy (zarobkowej)  

Europa znajduje się w procesie cyfrowej transformacji gospodarki, pracy i 

społeczeństwa. Komisja Europejska postrzega koncepcję „Przemysłu 4.0“ nie tylko 

jako szansę na wytwarzanie produktów wysokiej jakości, ale także jako możliwość  

promowania produkcji przyjaznej dla środowiska i zrównoważonej społecznie: inny 

rodzaj wzrostu, który powinien poprawić jakość i warunki życia w Europie w kategori-

ach jakościowych, a nie ilościowych. UE postrzega siebie jako przyszłą lokalizację 
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dla zdigitalizowanego i czystego przemysłu. Krajowe inicjatywy w zakresie cyfryzacji 

są wspierane i łączone w sieć. Już od kwietnia 2016 roku działania na poziomie 

unijnym zbiegają się w inicjatywie budowy cyfrowego jednolitego rynku euro-

pejskiego. Przemysł 4.0 zwiastuje przejście do nowej ery rozwoju społeczno-

przemysłowego. Cyfryzacja zmieni również w sposób zasadniczy struktury i warunki 

świata pracy. Powstaną nowe modele pracy, pojawią się nowe mobilne miejsca 

pracy, a wydłużenie i zmiana godzin pracy są już teraz coraz częstsze. O ile dotych-

czas praca miała swoje miejsce, swój czas i swoją charakterystykę, o tyle dziś wiele 

wskazuje na to, że żyjemy w czasach przewrotu, który zmieni wymagania wobec 

pracy, rozumienie i organizację pracy oraz organizację przedsiębiorstw. 

Obecnie można zaobserwować fragmentację pracy. Z jednej strony, to uelastycznie-

nie stosunków pracy niesie nowe możliwości, zwłaszcza dla kobiet, w kwestii godze-

nia życia rodzinnego i zawodowego. Z drugiej strony, uzależnione od rynku uelasty-

cznienie prowadzi do niepewności i utrudnia planowanie życia. W przyszłości praca 

będzie jeszcze mniej związana z miejscem i czasem. Tendencja ta nabrała gwałtow-

nego tempa w zeszłym roku z powodu pandemii koronawirusa: home office tam, 

gdzie jest to możliwe ze względu na wymogi pracy, nie jest już wyjątkiem, a stał się 

regułą. W międzyczasie wiele firm zrezygnowało ze swoich powierzchni biurowych. 

W wielu branżach proces ten wydaje się nieodwracalny, ponieważ korzyści dla firm 

są oczywiste: dobre wyniki przy jednoczesnej oszczędności kosztów. Również wielu 

pracowników dostrzega w pracy mobilnej wzrost ilości czasu wolnego ze względu na 

eliminację czasu dojazdu przy elastycznym podziale czasu i swobodę przynajmniej 

częściowego samodzielnego ustalania godzin pracy. Jednocześnie jednak oznacza 

to, że dawny (przestrzenny) rozdział pracy i czasu wolnego jest coraz bardziej znos-

zony, a granica między pracą a życiem prywatnym coraz bardziej się zaciera. 

Powstaje nowa „kultura pracy“, która otwiera się na różnorodność sytuacji życiowych 

i stylów życia. Społeczeństwo pracujące przechodzi zatem, obecnie dynamiczny, 

proces transformacji. Czy jest on rzeczywiście tak pozytywny, jak się wielu wydaje, 

dopiero się okaże. Wiele regulacji prawnych dotyczących czasu pracy w Europie nie 

jest już aplikowanych w warunkach pracy mobilnej – przepisy dotyczące przerw, 

pracy po godzinach, zasada jedenastu godzin itp.1 Należy również zauważyć, że 

 
1 Por.: Hartmut Heidenreich: Work-Life-Balance und Homeoffice. Neue Freiheiten im Alltag, aber auch neue 
Herausforderungen, w: MISEREOR/ZASS-KAB/KEB Niemcy (red.): ÜberLebensWerk ARBEIT – menschenwürdig 
und fair, Akwizgran 2020, s. 80-82. 
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zmiana społeczeństwa pracy wiąże się z rosnącą prekaryzacją warunków pracy i 

życia, że istniejące prawa są osłabiane. Komisja Europejska już jakiś czas temu za-

reagowała na te zmiany, podejmując inicjatywę stworzenia europejskiego filaru praw 

socjalnych. 

W tej chwili nie można jeszcze przewidzieć konsekwencji pandemii koronawirusa dla 

rozwoju gospodarki w Europie i europejskiego rynku pracy. Jednak już dziś można 

stwierdzić, że bezrobocie rośnie w niektórych sektorach, np. w turystyce i gastrono-

mii. W Południowym Tyrolu, na przykład, wiele kobiet traci obecnie pracę, często w 

niepełnym wymiarze godzin. W całej Europie wielu młodych ludzi ma problemy z 

pozyskaniem miejsca praktycznej nauki zawodu. Obecna sytuacja charakteryzuje się 

niepewnością i strachem wśród wielu pracowników. 

Z drugiej strony można zauważyć, że coraz więcej osób domaga się innej gospo-

darki, nastawionej na potrzeby ludzi i godność człowieka. W ostatnich miesiącach 

dowiedzieliśmy się, która praca jest istotna systemowo. Pandemia spowodowała 

przesunięcia na skali wartości. Kwestie zmian klimatycznych, marnotrawienia 

zasobów oraz rosnącego zanieczyszczenia i niszczenia naszego środowiska również 

przesuwają się coraz bardziej do centrum zainteresowania i zyskują na znaczeniu. 

Jest to związane z dążeniem do innego rodzaju wzrostu. W tym kontekście często 

używa się terminu „społeczeństwo postwzrostowe“. Nie wszystko, co jest produko-

wane, jest potrzebne. Nie wszystko, co tworzy praca (zarobkowa), jest społeczne i 

służy ludziom. Godna, uczciwa, społeczna i sprawiedliwa – takie muszą być naczelne 

zasady „dobrej pracy“ w Europie. 

 

Praca – godna i uczciwa 

Ważne jest, aby przyjrzeć się warunkom godnej pracy w erze cyfrowej i opracować 

kryteria społecznego i sprawiedliwego świata pracy. Międzynarodowa Organizacja 

Pracy (ILO – International Labour Organization) jest wyspecjalizowaną agencją Or-

ganizacji Narodów Zjednoczonych, założoną w 1919 roku i mającą siedzibę w Ge-

newie. Główne cele ILO to promowanie godnej pracy i ochrony socjalnej. Tożsamość 

i działania ILO opierają się na czterech podstawowych zasadach: 

• Wolność zrzeszania się i prawo do negocjacji zbiorowych 
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• Eliminacja pracy przymusowej 

• Zniesienie pracy dzieci 

• Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu i zawodzie 

Zasady te włączono do ośmiu podstawowych norm pracy ILO, które zostały zatwier-

dzone bez głosów sprzeciwu przez Zgromadzenie Ogólne ILO w 1998 r. w „Deklara-

cji ILO dotyczącej podstawowych zasad i praw w pracy oraz dalszych działań“. Obe-

jmują one między innymi następujące normy pracy i standardy socjalne ILO: wy-

nagrodzenie wystarczające na życie, stosowne godziny pracy, bezpieczne i zdrowe 

warunki pracy, prawnie wiążące stosunki pracy. Na całym świecie wciąż konieczne 

są wzmożone wysiłki w celu zwalczania naruszeń praw człowieka i umożliwienia 

godnej pracy.2 Według ILO 40,3 milionów ludzi pracuje w warunkach współczesnego 

niewolnictwa, z czego 24,9 miliony w formie pracy przymusowej. Praca dzieci doty-

czy 152 milionów dzieci w wieku od 5 do 17 lat, z czego 73 miliony wykonuje ją w 

niebezpiecznych warunkach. Chociaż wszystkie kraje w Europie ratyfikowały postu-

laty ILO, to również w Europie są one dalekie od zrealizowania. Równa i sprawiedli-

wa płaca za taką samą pracę, stałe umowy o pracę z odpowiednim zabezpieczeniem 

socjalnym, płatny czas wolny oraz ochrona pracy nadal nie są rzeczywistością dla 

wszystkich ludzi w Europie. Co więcej, nasilają się intensyfikacja pracy, niepewne 

warunki pracy, nadzór cyfrowy, stała elastyczność i całodobowa dostępność. Zasad-

niczo presja wywierana na pracowników we wszystkich obszarach rośnie, czego 

konsekwencją jest niepokojący wzrost schorzeń fizycznych i psychicznych. Biedni 

mimo pracy to codzienność coraz większej liczby osób także w Europie („working 

poor“).3 Rozłam społeczny postępuje. Na przykład Hiszpania: Niedawno opublikowa-

ne dane oficjalnych statystyk potwierdzają, że Hiszpania jest krajem niskich płac. 

„Większość pensji wynosi 1.100 euro miesięcznie, czyli znacznie poniżej średniej 

pensji.“4 Dla porównania: średni miesięczny dochód w Norwegii wynosi 6.141 euro, w 

Rumunii 940,5 w Niemczech 3.994 euro.6 To, że rozłam społeczny jest nie tylko 

rzeczywistością w wielu krajach europejskich, ale że rysa przebiega przez Europę, 

ilustrują również poniższe dane, przy czym nie uwzględniają one jeszcze (nie mogą 

 
2 Zob. też: INFOR WBCA, luty 2021, www.mmtc-infor.com. 
3 Więcej informacji na: www.ilo./org/berlin. 
4 INFOR WBCA, luty 2021, s. 6. 
5 Liczby są z 2018 r. https://www.laenderdaten.info/durchschnittseinkommen.php; przeglądane 16 lutego 
2021. 
6 Dane dla Niemiec są z 2019 r. https://de.statista.com/themen/293/durchschnittseinkommen. 
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uwzględniać) zmian spowodowanych pandemią koronawisura, ponieważ nie są 

dostępne aktualne dane. 

 

Stopa zatrudnienia – bezrobocie – bezrobocie młodzieży – płaca minimalna 

Stopa zatrudnienia: Stopa zatrudnienia osób dorosłych w wieku 15-64 lat przybiera 

w Europie różne wartości. Wskaźnik zatrudnienia jest przeważnie niższy w przypad-

ku kobiet, co nie uwzględnia jeszcze zakresu wykonywanej działalności. Ponieważ 

odsetek kobiet zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin jest wyższy, oznacza to 

w konsekwencji, że kobiety nadal w mniejszym zakresie wykonują płatną pracę, co 

ma wpływ na ich zabezpieczenie społeczne. Kilka przykładów krajowych wskaźników 

zatrudnienia w 3. kwartale 2020 r.: Malta 77,3 procent (mężczyźni 85,7, kobiety 

68,6), Szwecja 83,7 procent (mężczyźni 84,5, kobiety 80,7), Węgry 73,1 procent 

(mężczyźni 80,7, kobiety 65,6), Austria 77,1 procent (mężczyźni 81, kobiety 74,2), 

Czechy 76,3 procent (mężczyźni 83, kobiety 68,9).7 

Bezrobocie: Stopa bezrobocia w UE z grudnia 2020 r. jest bardzo zróżnicowana. 

Wariancja sięga od Grecji z 16,7 procent i Hiszpanii z 16,2 procent, poprzez Francję 

z 8,9 procent aż do Estonii z 7,9 procent i Cypru z 7,3 procent.8 Oznacza to, że 

786.000 osób pozostaje bez pracy w Grecji, 3.741.000 w Hiszpanii i 2.614.000 we 

Francji.9 Według najnowszych prognoz w tym roku spodziewany jest znaczny wzrost 

liczby bezrobotnych. W Hiszpanii na przykład oczekuje się wzrostu do 17,9 procent.10 

Bezrobocie młodzieży: Stanowi poważny problem i rzeczywiście, zgodnie z oczeki-

waniami, jest odpowiednio wysokie w krajach o wysokim bezrobociu. Obejmuje ono 

młodych ludzi w wieku od 15 do 24 lat. Dane z grudnia 2020 r.: Hiszpania 40,7 pro-

cent, Grecja 35 procent, Włochy 29,7 procent, Szwecja 23,8 procent, Francja 23,4 

 
7 Stan na 3/2020: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/188794/umfrage/erwerbsquote-in-den-eu-
laendern/, przeglądane 18 lutego 2021. 
8 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/160142/umfrage/arbeitslosenquote-in-der-eu/; przeglądane 
18 lutego 2021. 
9 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/250187/umfrage/arbeitslosenzahlen-in-der-eu/; przeglądane 
18 lutego 2021. 
10 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/374857/umfrage/prognose-zu-den-arbeitslosenquoten-in-der-
eu/; przeglądane 18 lutego 2021. 
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procent, Portugalia 22,5 procent.11 Również w tym przypadku należy się obawiać, że 

bezrobocie młodzieży będzie w wyniku pandemii nadal rosło w całej Europie. 

Płaca minimalna: Biedni mimo pracy. Decydującym powodem do zmiany tego jest 

wprowadzenie płacy minimalnej, która jednak nie istnieje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej i która nie tylko jest bardzo zróżnicowana pod względem wysokości, ale 

często jest o wiele za niska. Następujące kraje europejskie mają płacę minimalną: 

Luksemburg 12,38 euro, Francja 10,15 euro, Holandia 10,14 euro, Irlandia 9,80 euro, 

Belgia 9,66 euro, Wielka Brytania 9,35 euro, Niemcy 9,35 euro, Hiszpania 5,76 euro, 

Słowenia 5,44 euro, Malta 4,48 euro, Portugalia 3,83 euro, Grecja 3,76 euro, Litwa 

3,72 euro.12 

 

Społeczeństwo aktywności – plan na przyszłość dla Europy? 

Wobec tych liczb, za którymi kryją się niedociągnięcia w Europie, poszukiwane są 

przyszłościowe modele społeczne, takie jak model „społeczeństwa aktywności“, który 

od lat jest faworyzowany przez Katolickie Ruchy Pracownicze (KAB) w Niemczech i 

Austrii oraz Katolickie Stowarzyszenie Ludzi Pracy Południowego Tyrolu (KVW) i któ-

ry został przedstawiony poniżej. 

W naturze człowieka leży aktywność, robienie czegoś, tworzenie, kształtowanie. 

Człowiek nie może być nieaktywny. Często aktywność jest utożsamiana z pracą, a 

praca z płatną pracą zarobkową. Ale praca to więcej niż praca zarobkowa, a akty-

wność to więcej niż praca. W naszym społeczeństwie jednak praca zarobkowa jest 

bardziej ceniona, ponieważ wiąże się z dochodem i zabezpieczeniem społecznym. 

Wiedzą o tym nawet małe dzieci. Judith, przyjaciółka mojej najstarszej córki, gdy mi-

ała 8 lat, powiedziała mi z wielkim żalem: „Moja mama nie pracuje“. Jej mama „tylko“ 

zajmowała się piątką dzieci, domem i ogrodem. Albo jak powiedziała inna koleżanka: 

„Mój tata pracuje i moja mama też. Ale to tylko taka malutka praca.“ Miała na myśli 

pracę na część etatu jako odpowiedzialna kierownik projektu w dużej firmie w Kolonii. 

 
11 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/74795/umfrage/jugendarbeitslosigkeit-in-europa/; przegląda-
ne 18 lutego 2021. 
12 Stan na styczeń 2020: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/37401/umfrage/gesetzliche-
mindestloehne-in-der-eu/; przeglądane 18 lutego 2021. 
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Ważny i wartościowy dla społeczeństwa jest ten, kto ma pracę zarobkową na pełny 

etat. Najlepiej też z wieloma nadgodzinami – bo to jeszcze bardziej podnosi znacze-

nie. Na samym dole naszego społeczeństwa znajdują się, logicznie rzecz biorąc, ci, 

którzy nie mają żadnej pracy zarobkowej, nawet tej bardzo malutkiej: bezrobotni, 

których szybko obwinia się o to, że w ogóle nie chcą pracować, że są leniwi i że 

dobrze sobie radzą na koszt państwa.13 Nawet niepewny stosunek pracy jest lepszy 

niż brak pracy zarobkowej. 

Praca zarobkowa tworzy wartość dodaną, która napływa do kapitału i tym samym 

tworzy kapitał – chętnie generowane są coraz wyższe zyski. Większa produkcja 

oznacza większy obrót, większy zysk, więcej pieniędzy – a jeszcze większa pro-

dukcja oznacza jeszcze więcej pieniędzy.... I tak dalej. To, że dochody są nierówno 

rozdzielane, jest dobrze wiadome, podobnie jak to, że żyjemy na koszt innych i 

przyszłych pokoleń, ponieważ gospodarka eksploatuje ludzi i naszą przyrodę. Za-

nieczyszczenie środowiska, zmiany klimatyczne... Nie tylko obecna globalna pande-

mia koronawirusa pokazała dotychczas, że wszystko musi i może się zmienić. 

Potrzebujemy zmian. Potrzebujemy wizji lepszej europejskiej przyszłości dla wszyst-

kich! 

KAB od wielu lat ma taką wizję: społeczeństwo aktywności! Termin „społeczeństwo  

aktywności“ jest związany ze społecznym projektem reformy, który chce prze-

zwyciężyć wyłączne skupienie się na płatnej pracy zarobkowej.14 Wszystkie formy 

pracy ludzkiej kobiet i mężczyzn są uznawane w „społeczeństwie aktywności“ za 

społecznie równorzędne i równowartościowe, ponieważ są one równoprawnymi for-

mami ekspresji ludzkiej. Triada pracy: praca prywatna, taka jak opieka i pielęgnacja, 

wolontariat oraz praca zarobkowa są równie wartościowe w społeczeństwie akty-

wności. Z pewnością nikt by temu nie zaprzeczył. Ale w naszym systemie 

społecznym istnieje duża przepaść między słowami uznania a czynami. Można to już 

stwierdzić w ramach pracy zarobkowej. I niestety to właśnie znów tzw. zawody kobi-

ece cieszą się mniejszym (pieniężnym) uznaniem. I wiemy, że oklaski dla personelu 

pielęgniarskiego w domach seniora są wprawdzie miłe, ale nie zmieniają systemu. 

Nie zmieni go również wyrażająca uznanie jednorazowa wypłata.  Należy się także 

 
13 Zob. też: Anna Mayr: „Die Elenden – Warum unsere Gesellschaft Arbeitslose verachtet und sie dennoch 
braucht“, Monachium 2020. 
14 Por. Michael Schäfers: Von der Arbeit zur Tätigkeit. Zeitdiagnosen und Wege wider die Resignation, Münster, 
Hamburg, Londyn 2001. 
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obawiać, że nie tylko ważna praca pielęgniarska szybko zniknie z pola widzenia po 

zakończeniu pandemii koronawirusa. 

Uzależniona od płacy praca zarobkowa w demokracji kapitalistycznej15 jest pod zna-

kiem alienacji: jej cel nie jest samookreślony poprzez samego pracującego człowieka 

ani równoważony przez konsensus socjalno-społeczny, lecz podąża za biznesową 

„kalkulacją kosztów i korzyści“ produkcji wartości dodanej dla strony kapitałowej. W 

wielu oświadczeniach w ostatnich miesiącach wielokrotnie podkreślano wagę i 

znaczenie gospodarki. Gospodarka musi funkcjonować. Powinniśmy konsumować. 

W tym celu w ubiegłym roku w Niemczech obniżono nawet podatek od wartości do-

danej. 

Wyalienowana praca zarobkowa jest częścią składową ideologii gospodarki i 

postępu, która w obliczu dzisiejszych zagrażających życiu kryzysów wymaga grun-

townej rewizji. Reformy i procesy restrukturyzacyjne muszą osadzać się na pracy 

ludzkiej we wszystkich jej formach wyrazu, ponieważ praca jest centralnym punktem 

kwestii społecznych. Również w przyszłości człowiek zasadniczo będzie ukonstytuo-

wany jako podmiot poprzez swoje działanie. Dla dobrej przyszłości dla wszystkich, 

formy organizacyjne pracy ludzkiej pozostają zatem centralnym elementem 

składowym. Projekty reform, które osadzają się poza pracą ludzką, trafiają w próżnię 

ze względu na znaczenie, jakie praca nadal ma w naszym życiu (dochód, zabe-

zpieczenie społeczne, uznanie społeczne). Jednak sama mentalna zmiana wartości 

nie sprawi, że społeczna i sprawiedliwa przyszłość dla wszystkich stanie się 

rzeczywistością. Potrzebne są fundamentalne zmiany strukturalne, „metamorfoza“16 

w kierunku „społeczeństwa aktywności“. Niezbędna jest nowa europejska polityka na 

rzecz wolności ludzi. 

Debata na temat przyszłego „społeczeństwa aktywności“ była przede wszystkim 

reakcją na „kryzys społeczeństwa pracy zarobkowej“ pod koniec ubiegłego tysiącle-

cia. Dziś jednak kryzys ten nie został w żaden sposób przezwyciężony, ale zaostrza 

się bardziej w obliczu pozornie niepowstrzymanego niszczenia podstaw życia. Tylko 

jeśli znajdziemy nowe formy pracy i będziemy z nimi eksperymentowali, będziemy w 

stanie powstrzymać dalsze przekształcanie człowieka i przyrody w towar. W prze-

 
15 Por. Rainer Mausfeld: Angst und Macht. Herrschaftstechniken der Angsterzeugung in kapitalistischen Demo-
kratien, Frankfurt n. Menem 2019. 
16 Por. Ulrich Beck: Die Metamorphose der Welt, Berlin 2017. 
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ciwnym razie „epoka wyczerpywania“17 będzie trwała nadal i doprowadzi w końcu 

człowieka i naszą planetę do granic przeciążenia i nadmiernej eksploatacji. Nowe 

możliwości zabezpieczenia finansowego dla wszystkich są niezbędne do zainicjo-

wania i zabezpieczenia „metamorfozy“. Fakt, że „społeczeństwo aktywności“ jest dziś 

ponownie coraz częściej przyjmowane w kontekście dyskusji nad wprowadzeniem 

bezwarunkowego dochodu podstawowego jako gwaranta wolności, świadczy o jego 

konieczności i aktualności jako modelu pracy i społeczeństwa na przyszłość. 

W czasach, gdy wielu jest w stanie wyobrazić sobie raczej koniec świata niż koniec 

kapitalizmu i wyalienowanej pracy, „społeczeństwo aktywności“ jest szczególnie wy-

razem nadziei na „nawrócenie ekologiczne“18 w kierunku solidarnej ekonomii, regio-

nalnego gospodarowania oraz regeneracyjnego i ekologicznego sposobu gospo-

darowania, który umożliwia wszystkim dobre życie. Konieczne transformacje będą 

musiały zostać wywalczone. „Stoimy teraz na rozdrożu naszej historii. Czeka nas 

porażka. Ale nie ponieśliśmy jeszcze porażki. Jest jeszcze czas, aby to zmienić. To 

zależy od nas.“19 

Na podstawie czterech tez przedstawię poniżej rosnąco filary projektu reformy 

„społeczeństwo aktywności“: 

Praca ludzka jest centralnym punktem kwestii społecznych. 

Społeczeństwo pracy zarobkowej prezentuje jednostronność. 

„Społeczeństwo aktywności“ chce stworzyć więcej sprawiedliwości dystrybutywnej. 

„Społeczeństwo aktywności“ chce inicjować i rozwijać nowe formy pracy. 

1. Praca ludzka jest centralnym punktem kwestii społecznych 

W obliczu katastrof klimatycznych, nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych i 

rosnącej prekaryzacji pracy w Europie i na świecie, projekt reformy „społeczeństwa 

pracy zarobkowej“ jest dziś pilniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Konieczna trans-

formacja społeczno-ekologiczna powiedzie się tylko wtedy, gdy dalszy rozwój pracy 

będzie miał na celu „społeczeństwo aktywności“. Fundamentalne jest przy tym um-
 

17 Por. Wolfgang Martynkewicz: Das Zeitalter der Erschöpfung. Die Überforderung des Menschen durch die 
Moderne, Berlin 2013. 
18 Encyklika Laudato si‘ Papieża Franciszka: Poświęcona trosce o wspólny dom, Libreria Editrice Vaticana, Rzym 
24 maja 2015, ust. 216-221. 
19 Greta Thunberg: Chcę, żebyście wpadli w panikę. Moje wystąpienia na temat ochrony klimatu, Frankfurt n. 
Menem 2019, s. 64. 
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ożliwienie większej autonomii. „Kto jakiejkolwiek dziedzinie życia przyznaje jako nie-

unikniony brak wolności, może się znaleźć, a nawet znajdzie się wkrótce w świecie, 

w którym ten brak wolności opanuje wszystko. Żądanie wolności jest zawsze abso-

lutne (...). Oznacza to, że to żądanie jest konieczne, aby przekształcić wszelką pracę 

w aktywność, wszelkie heteronomiczne działanie człowieka w autonomiczne działa-

nie. Jeszcze ostatnia resztka pracy podlega wymogowi przekształcenia w akty-

wność“20 – stwierdził trzy dekady temu socjolog i publicysta Ralf Dahrendorf. Pod 

znakiem prekaryzacji pracy, żądania te są bardziej aktualne niż kiedykolwiek: chodzi 

o zniesienie pracy wyalienowanej i transformację w kierunku większej wolności, 

godności ludzkiej i uczciwości. Społeczne jest to, co tworzy dobrą pracę. 

Każda praca na całym świecie musi być godna i uczciwa. A nieludzka praca istnieje 

nie tylko w fabrykach włókienniczych w Indiach, przy poszukiwaniu złota w Peru czy 

wydobyciu koltanu w Kongo. Znajdziemy ją również w Europie, na przykład w 

przemyśle przetwórstwa mięsnego w naszym najbliższym otoczeniu, gdzie pracow-

nicy są wyzyskiwani i muszą mieszkać stłoczeni w niegodnych warunkach. Praca na 

wezwanie jest tak samo nieuczciwa jak nadzór pracowników przy pomocy kamer wi-

deo. Fakt, że ludzie muszą podejmować kilka prac, aby móc przeżyć ze swoich 

dochodów, jest skandalem. 

2. Społeczeństwo pracy zarobkowej prezentuje jednostronność 

Nasze społeczeństwo skoncentrowane na pracy zarobkowej przyznaje pierwszeńst-

wo pracy „produktywnej“ przed pracą „reproduktywną“, która na całym świecie w 

większości musi być wykonywana przez kobiety. Praca produktywna pomnaża 

dobrobyt i bogactwo, podczas gdy praca reproduktywna stwarza do tego co najwyżej 

warunek wstępny i jest zatem degradowana do roli „dodatku“ do pracy zarobkowej. 

Można powiedzieć, że kobiety odciążają mężczyzn. Z kilkoma wyjątkami, system 

zabezpieczenia społecznego nadal koncentruje się wyłącznie na płatnej pracy zarob-

kowej jako warunek dostępu. Uprawnienia nabyte poza pracą zarobkową, na przyk-

ład w związku z wychowywaniem dzieci czy opieką, są uważane w najlepszym 

wypadku za „świadczenia dodatkowe“. „Społeczeństwo aktywności“ ma natomiast na 

celu wyraźny społeczny i socjalny wzrost znaczenia ludzkich działań poza pracą za-

robkową. Działania te obejmują pracę osobistą, pracę na rzecz społeczności lub wo-

lontariat oraz nieodpłatną pracę w „gospodarce opiekuńczej“ (opieka domowa, 

 
20 Cyt. za: Horst Kern / Michael Schumann: Das Ende der Arbeitsteilung. Rationalisierung in der industriellen 
Produktion, Monachium 1984, s. 326. 
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wychowywanie dzieci itp.). Praca to coś więcej niż praca zarobkowa! Wszystkie 

formy pracy ludzkiej mają taką samą wartość! Warunkiem w modelu społeczeństwa 

aktywności jest wprowadzenie zapewniającego utrzymanie bezwarunkowego docho-

du podstawowego oraz uwzględnienie także nieodpłatnej, społecznie istotnej pracy w 

systemach zabezpieczenia społecznego. 

3. „Społeczeństwo aktywności“ chce stworzyć więcej sprawiedliwości dys-

trybutywnej 

W związku z obecnym ogromnym spowolnieniem wzrostu gospodarczego w Europie, 

zakres dystrybucji z wzrostu staje się coraz bardziej ograniczony. Co więcej, dzi-

siejszy wzrost gospodarczy powoduje podziały. To właśnie nadmierny wzrost kapita-

lizmu finansowego przyniósł wzrost tylko nielicznym, a większość pozostawił z 

pustymi rękami. Formą trwałego jakościowego wzrostu jest ulepszanie i regulowanie 

w sposób bardziej inteligentny tego, co już istnieje, a przez to tworzenie lub 

zachowywanie długoterminowych wartości dla nas i dla przyszłych pokoleń. W kon-

sekwencji oznacza to, że to, co istnieje, wymaga redystrybucji w celu zwalczania da-

lej rosnących podziałów społecznych u nas i na świecie. Kwestia dystrybucji jest 

głównym zadaniem zrównoważonej polityki regulacyjnej! 

4. „Społeczeństwo aktywności“ chce inicjować i rozwijać nowe formy pracy 

W swojej encyklice „Laudato si“ papież Franciszek przypomniał podstawowe funkcje 

wszystkich form pracy ludzkiej, które mają długą tradycję w nauce społecznej 

Kościoła. Chodzi o zabudowywanie i zachowywanie, o wkład, jaki ludzka praca po-

winna wnieść w budowę „wspólnego domu“. Pracować oznacza współdziałać w 

zachowaniu stworzenia.21 Trwałość przyspieszenia rytmów życia i pracy „kontrastuje 

dziś z naturalną powolnością ewolucji biologicznej. Dołącza się do tego problem, iż 

cele tych szybkich i ciągłych zmian niekoniecznie są zorientowane na dobro wspólne 

i ludzki rozwój, zrównoważony i integralny.“22 Pracujemy za szybko, zbyt mało „w 

powiązaniu z naturą“, za mało z myślą o całości i sytuacji całej ludzkości. Pracujemy 

aż do upadku.23 Dlatego potrzebujemy nowych form pracy. Główne pytania są tutaj 

następujące: Jaką rolę może i musi przy tym odgrywać praca ludzka w przyszłości? 

Jakie są „zbędne“ prace, które moglibyśmy natychmiast wstrzymać, aby stworzyć 

 
21 Por. Encyklika Laudato si‘ Papieża Franciszka, dz. cyt., ust. 13-15. 
22 Tamże, ust. 18. 
23 Por. Hans Joachim Rieseberg: Arbeit bis zum Untergang. Die Geschichte der Naturzerstörung durch Arbeit, 
Monachium 1992. 
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wolną przestrzeń?24 Gdzie praca jest „częścią“ systemu, który nadmiernie zużywa 

nieodnawialne zasoby, i którą w związku z tym musimy zatrzymać, aby przetrwać? 

Które miejsca pracy czeka konwersja w sensowne i autonomiczne działania na rzecz 

społeczeństwa? Które prace szkodzą dobru wspólnemu i nie przyczyniają się do 

zrównoważonej gospodarki cyrkularnej? Pytania te należy poddać pod dyskusję. 

Czas otworzyć szeroki dyskurs społeczny na temat nowych form pracy! Czas podjąć 

kroki, które, jak opisano w modelu „społeczeństwa aktywności“, wprowadzą nas na 

inną drogę – w kierunku sprawiedliwego i socjalnego społeczeństwa europejskiego. 

 

Działanie na rzecz „dobrej“ pracy – społecznie i sprawiedliwie 

Szczególnie europejskie ruchy pracownicze i związki zawodowe mają do odegrania 

kluczową rolę w humanizacji świata pracy i jej praktycznym wdrażaniu. Chodzi o 

zapewnienie godnych warunków pracy w sprawiedliwej społecznie Europie. Jak 

widzieliśmy, kwestia społeczna zaostrza się coraz bardziej. Prawa pracowników są 

osłabiane. Presja, konkurencja i przedkładanie maksymalizacji zysku nad interesy i 

potrzeby ludzi pracy prowadzą do obniżenia jakości życia i pogłębiają podziały 

społeczne. Dlatego też, oprócz wymiany doświadczeń i porozumienia między 

krajami, ważne jest rozwijanie politycznych możliwości działań ponad granicami 

krajowymi oraz wspólne opracowywanie konkretnych obszarów działania i kroków w 

celu zapewnienia godnych warunków pracy w Europie i wzmocnienia społecznego 

wymiaru UE w erze cyfrowej. Ma to również na celu nadanie nowych bodźców do 

ukształtowania „Europejskiego Modelu Społecznego“ oraz dalszy rozwój sieci chr-

ześcijańskich organizacji pracowniczych i związków zawodowych w Europie i dalsze 

ich wzmacnianie jako podmioty w cyfrowym procesie transformacji i w dialogu 

społecznym. Ze względu na obecną sytuację nie było to możliwe podczas seminari-

um z udziałem uczestników. Niezależnie od tego, na zakończenie należy wymienić 

środki, które wskazują opisany kierunek i mogą dać impuls do wspólnej europejskiej 

pracy sieciowej. 

• Wynagrodzenie za wykonaną pracę musi być wystarczające do godnego 

życia. Aby to zapewnić, płaca minimalna musi wynosić 60% miesięcznych za-

robków brutto pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. 

Dlatego KAB domaga się w Niemczech ustawowej płacy minimalnej w wyso-

 
24 Por. David Graeber: Praca bez sensu. Teoria, Warszawa 2019. 
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kości co najmniej 13,69 euro. Opisana powyżej podstawa obliczenia do u-

stalenia płacy minimalnej może mieć również zastosowanie w innych krajach 

europejskich. Określenie minimalnych standardów na poziomie europejskim 

jest często przedmiotem dyskusji, ale jest o tyle trudne, że UE nie jest jed-

norodną ekonomicznie grupą państw.25 

• Należy wzmocnić układy zbiorowe pracy. Udzielanie zamówień publicznych 

lub promocja gospodarcza powinny być zatem dostępne tylko dla firm 

związanych umowami zbiorowymi. Wzmocnienie układów zbiorowych na 

szczeblu krajowym przyczynia się również do wzmocnienia praw osób zatrud-

nionych w Europie. Związki zawodowe mają tu do odegrania istotną rolę. 

• Aby zagwarantować bezpieczeństwo socjalne dla wszystkich, opowiadamy się 

za bezwarunkowym dochodem podstawowym i solidarnym zabezpieczeniem 

na starość. Dla przykładu, KAB w Niemczech wspiera aktualną „Europejską 

inicjatywę obywatelską na rzecz bezwarunkowego dochodu podstawowego“.26 

• Aby praca była godna i uczciwa dla wszystkich, potrzebujemy skutecznego 

prawa dotyczącego łańcucha dostaw na szczeblu europejskim, które zobo-

wiąże przedsiębiorstwa do wypłacania sprawiedliwych wynagrodzeń w całym 

łańcuchu wartości oraz do obowiązkowego przestrzegania norm środo-

wiskowych. Jest to o tyle konieczne, że w wyniku globalizacji produkcja towa-

rów i świadczenie usług są w coraz mniejszym stopniu związane z konkretny-

mi miejscami. W Europie widać to nie tylko na przykładzie pracowników lo-

gistyki czy też pracowników opieki z innych krajów europejskich („live-ins“). W 

tak zwanych „łańcuchach wartości“ prawa osób pracujących i standardy 

socjalne są obchodzone – aż do warunków przypominających niewolnictwo. 

Dlatego ważnym krokiem jest to, że w styczniu tego roku Komisja Prawna Par-

lamentu Europejskiego zagłosowała za przyjęciem europejskiego prawa doty-

czącego łańcucha dostaw.27 

• Potrzebne są europejskie standardy dotyczące pracy mobilnej. Jest to tym 

bardziej pilne, że obecnie coraz więcej osób pracuje (musi pracować) w domu. 

W styczniu 2021 r. większość parlamentarna wezwała Komisję do przedstawi-

enia dyrektywy w sprawie „prawa do bycia niedostępnym“. W rezolucji opra-

cowanej przez maltańskiego polityka Alexa Agiusa Salibę, stwierdza się 
 

25 Zob. też europejski model korytarzowy: https://library.fes.de; przeglądane 24 lutego 2021. 
26 www.ebi-grundeinkommen.de 
27 www.lieferkettengesetz.de  
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między innymi, że niedostępność jest prawem podstawowym, które „jest nieo-

dłączną częścią nowych wzorców pracy w nowej erze cyfrowej.“28 

Nowe formy pracy wymagają nowych form regulacji, aby były społeczne i sprawiedli-

we. Tu właśnie wzywa się także europejskie ruchy pracownicze i związki zawodowe 

do wstawienia się za uczciwymi i godnymi warunkami pracy – w Europie i na całym 

świecie. 

 

Kolonia, luty 2021 r. 

Podpisana: Mechthild Hartmann-Schäfers (referentka naukowa Fundacji ZASS) 

 
28 www.netzpolitik.org; przeglądane 24 lutego 2021. 


