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KRAJ

Strach tu żyć. Polacy nie dorośli do własnej
konstytucji

16 LIPCA 2022 15 MINUT CZYTANIA

Profesorka prawa Anna Musiała o tym, jak prawa, obowiązki, kapitał społeczny

sprowadzamy do wartości materialnych. I o tym – czym to grozi.

ACEK ŻAKOWSKI: – Czytam konstytucję z rosnącym

zachwytem. 

ANNA MUSIAŁA: – Ja też.

Ganz-nówka, nieśmigana. 

Nieczytana. Poza sprawą sądów prawie zapomniana.

W konstytucji mamy prawo do urlopu, bezpiecznych warunków

pracy, do wspierania przez państwo zatrudnienia i potrzeb

mieszkaniowych. A w praktyce z większością spraw jesteśmy

sami jak palec. Choć prawie każdego naszego problemu dotyczy

jakiś artykuł konstytucji.

Jeden z moich ulubionych – art. 61: „Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji

o działalności (…) osób pełniących funkcje publiczne”. Konstytucja nie mówi, że chodzi tylko

o działania publiczne. Pytamy premiera, co zrobił ze swoimi pieniędzmi, a on sobie żartuje.

Chociaż formalnie konstytucję stosuje się bezpośrednio, nie umiemy go zmusić, żeby w tak

prostej sprawie jej przestrzegał. 

Gdy prawo sabotują ci, którzy mają stać na jego straży, mamy kłopot. Przecież polskie prawo zabrania

zatrudniać na umowach cywilnych. A robią to nawet instytucje państwowe. I prawie wszyscy się z tym

pogodzili.

W jakim sensie zabrania? 

Na przykład art. 66 pkt 2: „Pracownik ma prawo do (…) corocznych płatnych urlopów”. A faktycznie

mają je tylko zatrudnieni na etacie. Na umowach śmieciowych ludzie nie mają urlopów. Tak jest nie

Łukasz Woźny

Max Skorwider

„Prawo do pracy to prawo człowieka –
zapisane w konstytucjach wielu starych
demokracji.”
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tylko w restauracjach, ale też w redakcjach, sądach, urzędach. Bo Sąd Najwyższy na początku XXI w.

bezpodstawnie uznał, że to jest OK. Oparł się na zasadzie swobody umów, która w prawie pracy nie

obowiązuje. Ludzie składali pozwy, by dostać umowę o pracę, sądy pracy przyznawały im rację, a Sąd

Najwyższy stanął przeciw nim.

Dużo więcej jest tych nierespektowanych praw konstytucyjnych? 

Na przykład prawo do pracy. Nawet go do konstytucji nie wpisano. Jest tylko wolność pracy. A prawo

do pracy to prawo człowieka – zapisane w konstytucjach wielu starych demokracji. Do niedawna

ludzie na śmieciówkach nie mieli też płacy minimalnej. Ochroniarze przez lata pracowali za 3 zł na

godzinę. To był prawny skandal w świetle kodeksowego przepisu o godziwej płacy i konstytucji.

W Polsce mało kto się konstytucją przejmuje. A tematy społeczne, jak praca, są nisko w politycznej

hierarchii. Nawet w retoryce lewicy.

Józef Tischner pisał: „polska praca jest chora”. Od tamtego czasu dwa razy zmienialiśmy ustrój

i konstytucję, a praca nadal jest chora. 

Bo to jest temat, o którym się nie mówi. W powszechnym przekonaniu w pracy każdy ma dbać o siebie

– negocjować warunki i radzić sobie z szefami. Po 30 latach kapitalizmu w prywatnym biznesie można

ciągle usłyszeć, że potrzeba nam bardziej liberalnego Kodeksu pracy. Nie ma świadomości, że

podnoszenie standardów pracy podnosi całą jakość życia. To różni nas od starej Unii.

Andrzej Leder pisze, że to spuścizna pańszczyźnianego folwarku. 

Jako prawniczka widzę dużo późniejszą przyczynę. 22 stycznia 1993 r. Sejm w pierwszym czytaniu

odrzucił złożony przez posłów SLD projekt „Karty Społecznej i Ekonomicznej” mającej uzupełnić

uchwaloną 17 października tzw. Małą Konstytucję, czyli ustawę „o wzajemnych stosunkach między

władzą ustawodawczą i wykonawczą oraz o samorządzie terytorialnym”. To jest symboliczny fakt

o ogromnym znaczeniu praktycznym. W pierwszej po komunizmie ustawie konstytucyjnej politycy

uregulowali tylko sprawowanie władzy – czyli to, co ich samych najbardziej interesowało. Pominięto

prawa społeczne. W takim konstytucyjnym kontekście dokonała się praktycznie cała transformacja.

Demokracja parlamentarna miała konstytucyjne gwarancje. Rynek miał konstytucyjne gwarancje. Ale

społeczne życie już nie! Ludzie zostali sami w zderzeniu z żywiołem transformacji.

Takimi luksusami jak prawa człowieka nikt sobie głowy nie zawracał. 

Nieprawda. Ludzie, którzy przygotowali kartę, byli prawdziwymi nowoczesnymi Europejczykami.

Równo 30 lat temu napisali przepisy promujące np. work-life balance i ograniczające gender gap, choć

tego tak nie nazywali. Chcieli bronić prawa do wypoczynku, stabilnego zatrudnienia, godziwych

wynagrodzeń, prawa do mieszkania itd. Wszystko to dekadę później znalazło się w europejskiej

Karcie praw podstawowych.

U nas przeważył głoszony przez KLD pogląd, że „przywileje pracownicze zakłócają funkcjonowanie

rynku”, a „obszar pomocy społecznej i ubezpieczeń socjalnych nie może być domeną państwa”. Tak

rodziła się wolna Polska. Bardzo dziękuję. Dopiero konstytucja z 1997 r. tę sytuację formalnie

zmieniła. Ale późno już było. I ostrożnie zapisała np. wolność pracy, ale nie prawo do pracy.

Ale nakazała państwu politykę „zmierzania do pełnego, produktywnego zatrudnienia”. 

Trudno egzekwować „zmierzanie”. Zachodnie konstytucje dają prawo do pracy i tam to nie psuje

rynku, nie hamuje rozwoju. Bo prawo do pracy nie znaczy, że każdy musi dostać pracę. Ale zwiększa

nacisk na wysiłki państwa.
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Ale nie tylko socjal jest konstytucyjnym problemem. Czytam, jakich głupot minister Czarnek

chce uczyć nasze dzieci i potem wymagać, by klepały je na maturze. To przecież ewidentnie

narusza moje, jako ojca, konstytucyjne prawo do – jak mówi art. 48 – „wychowania dzieci zgodnie

z własnymi przekonaniami”. Jako ojciec ucznia jestem bliski, żeby pozwać Czarnka za łamanie

art. 48 konstytucji. 

To samo czuję, kiedy sobie przypominam, jakie ideologiczne głupoty na temat wolnego rynku wciskali

mi w szkole i na studiach. Przecież to były bajki o świecie, którego nie ma, nie było i nie będzie.

Wolnego rynku nie ma, rynek zawsze jest regulowany. Zwłaszcza w krajach rozwiniętych.

Nieszczęścia z lekceważeniem praw konstytucyjnych zaczęły się właśnie wtedy – od relig�nego

uwielbienia rynku praktykowanego kosztem wszystkiego innego. Dzisiaj ludzie nie walczą

z niszczeniem praworządności, bo wcześniej nie czuli, że ktokolwiek poważnie zajmował się ich

prawami społecznymi. Uwierzyli, że tak jest świat zbudowany, a prawa są papierowe, jak się nie ma

siły.

Zaprzeczmy tej wierze. Będzie mnie pani, jako belwederska profesorka prawa, reprezentowała

w sądzie, broniąc mojego konstytucyjnego prawa do „wychowania dzieci zgodnie z własnymi

przekonaniami”? 

W polskim sądzie chyba nie.

Bo? 

Mam dość krytyczne podejście do sposobu stosowania prawa przez sądy w Polsce. Zwłaszcza w SN

i Trybunale brakuje wartości, które niesie Europa socjalna. W pierwszej instancji może by nam

poszło. Może w drugiej dalibyśmy radę. Ale na górze są ludzie urodzeni w PRL, dla których po 1989 r.

niemal wszystko jest piękne. Przez kontrast z poprzednią rzeczywistością i przez to, że znaleźli się po

wygranej stronie transformacji. Zawsze mieli umowę o pracę i dobrze zarabiali, więc z reguły stają po

stronie państwa, gdy ludzie się upominają o prawa. Nigdy nie poczuli, co elastyczny rynek znaczy dla

pracownika i co władza państwa robi zwykłym ludziom. W praktyce do cywilizowanego prawa pracy

bardzo nam daleko. Myślę, że z tego powodu dwa razy pisałam habilitację. Pierwsza, o śmieciówkach,

przygotowywana 6 lat w kontakcie z wybitnymi profesorami z Francji, miała w Polsce cztery

negatywne recenzje. Załamałam się, bo miałam umowę na czas określony i mogli mnie wywalić

z uniwersytetu. Za drugim podejściem, żeby starszych kolegów nie drażnić, napisałam coś

bezpiecznego, osadzonego wyłącznie w polskim kontekście. I przeszło.

Dzięki czemu została pani najmłodszą profesorką prawa pracy. 

Poob�aną najmłodszą profesorką. Prof. Łętowska stwierdziła, że sądy nie działają tak, jak byśmy

chcieli, więc „sprawiedliwość trzeba sobie u nas wyszarpać”. To jest też wyjaśnienie mojej odpowiedzi

na pytanie, czy pójdę z panem do sądu w jakiejkolwiek sprawie. Wyszarpywanie nieczęsto się udaje.

Art. 45 konstytucji mówi, że „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez

nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd”. To prawo jest teraz

w tragicznym stanie, ale wcześniej też było wątpliwe. Wyrok po latach to wątpliwa sprawiedliwość.

Sama nie zawsze korzystam z teoretycznie przysługujących mi praw, bo nie wiem, czy mogę liczyć na

sprawiedliwość.

Czy profesorce prawa wolno kapitulować w imieniu konstytucji? 

Jestem realistką.
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To wróćmy do konstytucji. Jest taki piękny art. 60.: „Obywatele polscy korzystający z pełni praw

publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach”. Nie jest

powiedziane, że tylko ci, którzy należą do właściwej partii. A od kiedy pamiętam, partia, która

dorwała się do władzy, publiczne posady dzieli między swoich. Posady rządowe muszą być

polityczne, ale czy słyszała pani o zapewniających równy dostęp konkursach na kluczowe posady

w rządowych agencjach, TVP, Orlenie, PKP? Przenieśliśmy wzorzec z PRL? 

Nieświadomie i niepostrzeżenie. Kto na to zwracał uwagę? Po 1989 r. najważniejszy był rynek. Teraz

doszła praworządność. Prawa obywatelskie, a prawa społeczne zwłaszcza to była abstrakcja. Mowa

trawa. Nie ma dobrej obywatelskiej edukacji. Podobnie jest z edukacją prawniczą. Profesorowie

pracują w kancelariach i sądach. O pełnowartościowej nauce i dydaktyce mowy być nie może.

W środowisku prawa pracy kapitał symboliczny uniwersytetu został wywieziony i wykorzystany dla

budowania karier poza uczelnią. Podobnie ze służbą zdrowia. Dla bogatych szybka pomoc za potężną

kasę. A reszta do kolejki.

Tu konstytucja raczej nie pomoże, bo gwarantuje tylko równy dostęp do leczenia �nansowanego

z publicznych pieniędzy. Reszta to wolny rynek. 

Nie do końca. Dla notariuszy ustanowiono taksy notarialne. Rozszarpią mnie, jak to powiem, ale czy

nie można ustalić taks za wizyty lekarskie? Konstytucja mówi, że „każdy ma prawo do ochrony

zdrowia”. Przy takich kolejkach i cenach to prawo jest �kcją. Ale żadna władza tego nie zmienia, bo po

1989 r. przywykliśmy, że społeczeństwo jest dodatkiem do gospodarki. Dlatego w prywatnej służbie

zdrowia respektowany jest raczej art. 22 mówiący o wolności gospodarczej niż art. 68 dający prawo do

ochrony zdrowia. To przyzwyczajenie się mści, pompując frustrację.

I PiS. 

Może być gorzej. Przecież faszyzm wyrósł ze źle urządzonej gospodarki rynkowej. Z rozpaczy ludzi

narastającej w świecie, w którym nie dawało się żyć. Mam wrażenie, że za łatwo o tym zapomnieliśmy.

Dlatego tak lekceważymy te konstytucyjne zapisy, które mają nas chronić przed recydywą problemów

sprzed 100 lat.

To idźmy dalej. Art 75.: „Władze publiczne (…) popierają działania obywateli zmierzające do

uzyskania własnego mieszkania”. Słyszała pani, żeby Rada Polityki Pieniężnej, podejmując

decyzje o stopach procentowych brała pod uwagę, jak to wpłynie na życie spłacających kredyty

hipoteczne? Profesorka, świeżo wybrana do RPP, pytana, jak po podwyżce stóp państwo ma

pomóc kredytobiorcom, odpowiada pytaniem: „dlaczego ma pomagać?”. 

To jest dramatyczny błąd. Realny świat nie jest biało-czarny. Zawsze zbiegają się różne prawa,

wartości, obowiązki. Zawsze mamy jakiś splot. Jest też oczywiście hierarchia praw i wartości.

A fundamentem całego demokratycznego porządku są prawa człowieka. Prawa podstawowe – jak je

konstytucja nazywa – to m.in. prawo do pracy, do godziwego wynagrodzenia, do mieszkania, do życia,

do wolności i godności. Po to wypracowaliśmy w Europie te prawa, żeby nie było ludzi leżących na

ulicy i żeby unikać społecznych wybuchów. Ale nie zawsze można je łatwo pogodzić. I zawsze można

rozważać różne sposoby ich realizacji. Trzeba trzymać �nanse publiczne w ryzach, a jednocześnie

chronić inne wartości. To jest trudne. Ale musimy szukać równowagi. Nie można bronić jednych

praw, depcząc inne. Przecież kredytobiorcy już nigdy nie zaufają państwu.

Dwóch moich wybitnych studentów powiedziało mi w ubiegłym tygodniu, że ich życiową

strategią jest emigracja, bo w Polsce żyć się nie da. Strach uprawiać seks z partnerką, żeby nie

narazić jej na tortury w razie patologicznej ciąży, strach wziąć kredyt na mieszkanie, strach

posłać dziecko do szkoły, strach zachorować, strach mieć sprawę w sądzie, strach zainwestować,
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bo rząd cię zrujnuje i zostaniesz z długami. Strach tu żyć. 

Masowa emigracja to polska katastrofa. W czasie fali 2006–07 akurat skończyłam studia. Było 20 proc.

bezrobocia wśród młodych. Brak perspektyw. Tragedia. Masa wspaniałych ludzi wyjechała i już nie

wróciła. U rządzących dominuje postawa „niech jadą!”. Przyzwyczailiśmy się. Prof. Mitchell Orenstein

pokazał, jaka była społeczna cena transformacji wypychającej ludzi za granicę. Jak spadła dzietność,

przybyło rozwodów, samobójstw itd. Nikt na to nie patrzy długofalowo. Kto 10 lat temu się martwił, że

pielęgniarki wyjadą. I wyjechały. Powszechnie pogodziliśmy się z tym, że ludzie czują ból

powodowany polityką państwa. Młodzi wybierają kraje, gdzie życie mniej boli. To nie powinno nikogo

zaskakiwać. Każdy ma jedno życie. Dlatego ludzie emigrują i Polaków ubywa.

Ostatni zgasi światło? 

Mogą zastąpić nas ludzie z krajów, gdzie jest jeszcze gorzej. Ale do tego nie wolno nam dopuścić.

Utowarowiliśmy pracę, a z nią całe życie wielokrotnie mocniej niż społeczeństwa zachodnie. Dlatego

młodzi ludzie z Polski uciekają na Zachód. Francja czy Niemcy by zapłonęły, gdyby tam spróbowano

wprowadzić takie relacje pracy jak w Polsce. Jak tego nie zmienimy, niedługo zostaną tylko emeryci.

Sami to sobie robimy na własne życzenie.

W sensie? 

Niech pan zobaczy, jak więdną związki zawodowe. Ludzie sformatowani przez transformacyjną szkołę

nie radzą sobie z życiem, ale ciągle wierzą, że oni są temu winni. Bo wbito im do głów, że są kowalami

swojego losu. Jak im się mówi o związkach, jak się zaprasza na związkowe zebrania, to nie mają czasu.

Są tak wkręceni w samotną bieganinę, że na publiczną aktywność nie starcza im siły. Przestaliśmy

widzieć kolektyw, a przecież jesteśmy stadnymi ssakami. Tak się jako społeczeństwo rok po roku

staczamy w samotność, bezradność i rozpacz. Konstytucja zaprojektowała świat dla ludzi, a ludzie jej

nie przyswoili i wszyscy za to płacimy.

Kiedy zaczęła się obrona konstytucji przed PiS, prof. Stanisław Gebethner ostrzegał, że

konstytucja nie może się obronić, jeżeli jej istota – nie tylko litera – nie jest zakorzeniona

społecznie. Podawał przykład doskonale wykształconych niemieckich sędziów służących

Hitlerowi, bo co do litery jego rządy mieściły się w granicach prawa, chociaż ze swojej istoty były

antykonstytucyjne. To przykład ekstremalny, ale pokazuje, co się może stać, kiedy istota

konstytucyjnego wymiaru wspólnoty się społecznie nie przyjmie. Jak w Polsce? 

Oczywiście. Pierwszy artykuł konstytucji mówi: „Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym

wszystkich obywateli”. Na seminarium w moim Centrum Badań Zaawansowanych usłyszałam od

mojego gościa: w Trybunale do tego sięga się niechętnie. Bo to jest mętne pojęcie. Byłam już

tytularnym profesorem, więc się odważyłam i mówię, że to nie jest pojęcie mętne, ale jest trudniejsze

niż suchy przepis. Sięga relacji, więzi, społeczeństwa, sprawiedliwości, wrażliwości, empatii, naszej

zbiorowej bliskości.

Bo konstytucja to nie regulamin. 

Czytając konstytucję, trzeba spojrzeć w wartości. A większość z nas chce konstytucji używać właśnie

jak regulaminu. Na innej konferencji ważna pani profesor mówi: przez wiele lat właściwie nie

wiedzieliśmy, co to jest ta społeczna gospodarka rynkowa. Rynkowa – wiadomo, co znaczy. Ale co

znaczy – społeczna. Nie było wiadomo, jak to interpretować.

Chociaż i „dobro wspólne”, i „społeczna gospodarka rynkowa” mają w Europie wielką literaturę. 

Ale w naszych prawniczych elitach przebić się nie mogą. Teraz wałkujemy tylko praworządność. Tu

jest pytanie: kim my, profesorowie prawa, jesteśmy? Po co to społeczeństwo nas ma? Jak mają
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reagować ci biedni dręczeni ludzie, kiedy są samotni w pracy?

Głosując na populistę, który im obiecuje wspólnotę pokrzywdzonych? 

Po to jest wykształcona elita utrzymywana z podatków, żeby się troszczyć o słabszych. Kiedy wygrywa

populizm? Wtedy, kiedy duża część ludzi czuje, że elity o nich nie dbają. Jeżeli nie umiemy żyć ze

społeczeństwem, to ono nas odrzuca. Zwykły człowiek ma prawo widzieć tylko swój malutki świat

i myśleć, jak dać dzieciom jeść. Trzeba umieć mu wiarygodnie pokazać, jak ten mały świat łączy się

z wielkim światem i co zrobić, by oba były lepsze. Musimy reprezentować tych, którzy nas utrzymują.

Dlatego tak namiętnie czytam Karla Polanyiego. To jest dla nas przestroga. Bo faszyzm jest masową

odpowiedzią na świat, w którym społeczeństwo staje się dodatkiem do gospodarki. Wtedy dorobek

cywilizacji, nauki, kultury zostaje odrzucony i zaczynają się rządy dzikiej siły. Do tego doszliśmy.

Kapitał społeczny siadł. Był marny od początku, a teraz jest negatywny. Kto jeszcze ufa innym?

Wszystko sprowadziliśmy do wartości materialnych.

Które też są w konstytucji. 

Ale nie tylko. Konstytucja to system naczyń połączonych. Nie będzie dobrych sądów bez etosu służby

publicznej. Nie będzie dobrej edukacji czy służby zdrowia bez uczciwych warunków zatrudnienia. Nie

będzie demokratycznych wyborów bez edukacji obywatelskiej. Gospodarka zatrzyma się w rozwoju,

jeżeli my nie będziemy chcieli się rozw�ać, uczyć i wspólnie pracować, rozumiejąc, że kraj to dobro

wspólne. A w transformacji zajęliśmy się niemal wyłącznie sobą. I tak się przyzwyczailiśmy. Dlatego

konstytucja nie działa.

Szok był taki, że dostaliśmy stuporu. I w nim trwamy. Wielu z nas pod wieloma względami

prześniło demokratyczną rewolucję. Ale część się budzi. Ludzie zadają pytania, padają

odpowiedzi. Widzi pani jakieś przebudzenie? 

Słabe. Nastrój jest taki, że trzeba łagodzić podziały. Trwają jakieś dziwne konformistyczne przyjaźnie.

Wiem, że jak przyjdzie zmiana, powstanie front obrony wszystkich winnych. W imię jakiejś dziwnej

zgody. Zgoda z ludźmi stanie się zgodą na zło.

Art. 1: „Rzeczpospolita jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli”. 

Ale nie wolno piętna tego zła zamazywać na portretach sprawców po jednej i drugiej stronie. Mam

dość świecenia oczami.

Za? 

Na przykład za to, że nie wiem, co panu powiedzieć, kiedy pyta pan o art. 65, czyli dążenie władzy

państwowej do pełnego i produktywnego zatrudnienia. Jako tytularny profesor powinnam szybko

udzielić odpowiedzi. Ale czy powinnam pana załamywać, mówiąc, że przepis jest pusty i władza się

nim nie przejmuje? A jak pan zapyta o „społeczną gospodarkę rynkową”, to powiem, że na niej po

drugiej wojnie wyrosła niemiecka, francuska, włoska, austriacka, szwajcarska, skandynawska potęga

gospodarcza. I że wyrosła z katolickiej nauki społecznej, ale sprawdziła się w laickiej Francji

i protestanckiej Szwecji. A w katolickiej Polsce, z Janem Pawłem, się nie przyjęła.

Bo społeczeństwo to koncept zachodni, a my jesteśmy wschodni? Na wschodzie są tylko wielkie

narody i małe jednostki. Konstytucję mamy dość zachodnią, a rzeczywistość zdecydowanie

wschodnią. Może tu jest problem? 

Jakoś tak się podziało.
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Uszyliśmy sobie konstytucję na wyrost i nie dorośliśmy? 

I chyba będzie bardzo trudno dorosnąć. Niech się pan zastanowi, czy my sami między sobą

praktykujemy konstytucyjne cnoty? Zasadę równych szans, tolerancji, sprawiedliwego osądu,

solidarności, niedyskryminacji. Trudno sądzić, że państwo może być trwale lepsze niż ogół obywateli.

Choć byśmy nie wiem co wpisali do konstytucji. Preambuła mówi, że „podzielamy wartości prawdy,

dobra, sprawiedliwości i piękna”. Kto się tym przejmuje? Piękne mogą być kwiatki, dobre są cukierki.

A jak ludzie się nie przejmują konstytucją, to jej nie ma. A jak pan zacznie przerzucać się przepisami,

to każdą sprawę można tak zagmatwać, że się nie sposób połapać, co złe, a co dobre. Czysty

pozytywizm prawniczy, który dominował w Rzeszy i dominuje w Polsce, zajmuje się literkami, a sens,

wartości, kulturę pom�a. Czy tzw. wyrok aborcyjny jest dobry, piękny, sprawiedliwy? Czy

zatrudnianie ludzi na śmieciówkach jest dobre i piękne? Dlaczego się nad tym publicznie, także i w

ten sposób, nie zastanawiamy?

Właśnie się zastanawiamy! 

Kiedyś trzeba zacząć.

ROZMAWIAŁ JACEK ŻAKOWSKI
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