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WSTĘP
Demokracja, która wróciła do Polski 30 lat temu, jest dzisiaj krucha w wielu krajach na
świecie. Współczesne demokracje to złożone mechanizmy, na których stabilność i rozwój ma
wpływ wiele czynników np. aktywność obywateli. A wiele toczących się na świecie procesów
takich jak zmiany klimatu, narastające nierówności społeczne, kryzys tradycyjnych mediów
i wzrost znaczenia internetu stawia przed naszymi państwami i społeczeństwami trudne do
przezwyciężenia wyznania. Dlatego warto rozmawiać z młodym ludźmi o naturze demokracji
i różnych jej aspektach. Do takiej właśnie rozmowy i zdobywania wiedzy od wybitnych
ekspertów zaprosiliśmy uczniów z warszawskich szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym
2019/2020.
Zaprezentowane w dalszej części materiały pochodzą z projektu „O demokracji w Warszawie.
Młodzi warszawiacy rozwijają się naukowo w zakresie państwa i demokracji w 30. rocznicę
wydarzeń 1989 roku” realizowanego przez Fundację Civis Polonus z dofinansowaniem
Urzędu m.st Warszawy. Oddajemy do Państwa dyspozycji treść 5 wykładów wraz
przykładowymi ćwiczeniami oraz listami lektur dodatkowych. Mamy nadzieję, że będą
inspirujące zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli.
Zespół projektu „O demokracji w Warszawie”
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PRZYSZŁOŚĆ DEMOKRACJI: SZANSE I ZAGROŻENIA
wykład prof. Piotra Osęki1
wygłoszony 18 października 2019 roku

Wszystkie futurologiczne rozważania i tak skazane są na niepowodzenie, a więc to, co powiem, na pewno się
nie sprawdzi. Thomas Malthus stwierdził, że jak liczba ludności osiągnie miliard, to utoniemy w końskich
odchodach, bo każdy człowiek będzie chciał mieć konia. To założenie z różnych powodów się nie sprawdziło.
Co prawda teraz też mamy nie najlepiej, ale z innych powodów. Technologia lubi płatać figle.
Z punktu widzenia futurologii ważny był rok 1989, bo Francis Fukuyama (amerykański politolog znany głównie
ze swojej niespełnionej przepowiedni) orzekł, że oto nadchodzi koniec historii. Napisał o tym wiosną, a więc
jeszcze przed wyborami w Polsce i masakrą na Placu Tiananmen. Dostrzegł pewne zwiastuny upadku
komunizmu. Fukuyama stwierdził, że wszystkie inne globalne systemy ideologiczne – faszyzm czy komunizm poniosły porażkę i pozostaje nam tylko zachodni model demokracji liberalnej. Może nie wszystkie kraje
go przyjmą, ale wszystkie kraje będą do niego dążyć. W związku z tym globalne wojny, konflikty interesów
stracą rację bytu. Nie będzie napierających na siebie bloków państw. Była to wizja bardzo optymistyczna.
Szybko okazało się, że nuda nam nie grozi – w Europie wybuchła wojna w Jugosławii. Potem okazało się, że choć
zgodnie z przewidywaniami Fukuyamy Związek Radziecki upadł, to odradza się w postaci Rosji o imperialnych
ambicjach. Fukuyama zaś sądził, że imperializmy nie wrócą, że nie będziemy już reprodukować XIX-wiecznych
schematów narodowych imperiów stających naprzeciw sobie. Politolog spodziewał się, że powstanie
ponadnarodowa wspólnota. Ten ideał do jakiegoś stopnia realizuje Unia Europejska.
Dziś wiemy na pewno, że pojawiają się, czy też wracają modele konkurencyjne wobec liberalnej demokracji.
Ta ostatnia jest wręcz w odwrocie.
Jednak Fukuyama miał rację w tym, że rzeczywiście skończył się okres globalnych wojen. Po 1945 roku
w Europie nie było wojny, z wyjątkiem konfliktu w byłej Jugosławii i tego na Wschodniej Ukrainie. Mamy za
sobą czasy wielkich konfliktów zbrojnych między mocarstwami, po których wyłania się nowy światowy ład.
Przyczyną jest pojawienie się broni atomowej, która jest szczytowym osiągnięciem myśli wojskowej. Dalej już
w technologii pójść nie można - w czasie zimnej wojny dość szybko okazało się, że z wojny atomowej nikt
zwycięsko wyjść nie może. Obie strony konfliktu zostają zniszczone. Wynikało to zarówno z radzieckich, jak
i amerykańskich tajnych testów. W dodatku konfliktu atomowego nie da się kontrolować. Stąd też obecnie
globalny ład opiera się w dużej mierze na zabezpieczaniu sobie możliwości uderzenia odwetowego – nawet jeśli
otrzymamy uderzenie jako pierwsi, to i tak zadamy wam atomowy cios. Chodzi o to, aby trzymać potencjalnego
przeciwnika w szachu. A ponieważ między mocarstwami nie może być innej wojny niż nuklearna, to nie ma
żadnej wojny.

Piotr Osęka – profesor w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, w Zakładzie Najnowszej
Historii Politycznej. Jego zainteresowania badawcze to historia społeczna i polityczna Polski po 1944 roku,
historia aparatu bezpieczeństwa PRL, biografie zbiorowe (prozopografia), historia propagandy w XX wieku,
historia mówiona.
1
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Niegdyś Polska znajdowała się pod atomowym parasolem ZSRR, a teraz NATO, co gwarantuje nam, że czołgi nie
przejadą przez nasze terytorium.
Nowoczesna demokracja (rozumiana jako parlamentarna gra sił między stronnictwami) rodzi się wraz
z rewolucją przemysłową w XIX wieku. Zmiany technologiczne napędzają zmiany społeczne i polityczne. Chłopi
stają się robotnikami, uczą się czytać i pisać, kształcą się, żeby móc obsłużyć maszyny i być przydatni w procesie
produkcji. Są już nie tylko przedmiotami, ale podmiotami działań politycznych. Powstają partie, zwłaszcza
socjalistyczne i komunistyczne.
Rodzi się też społeczeństwo masowe z masową edukacją i masowym obiegiem informacji. Prasa, która
powstaje w XIX wieku, wzmacnia demokrację. W XIX rodzi się także propaganda polityczna, która umożliwia
nakłanianie wyborców do poparcia takiej lub innej partii.
Bardzo istotne jest to, że demokracja pojawia się wtedy, gdy rośnie poczucie bezpieczeństwa, bo rewolucja
przemysłowa takie poczucie bezpieczeństwa daje. Znika groźba głodu, który do tej pory co jakiś czas niszczył
część populacji. Tak więc mimo że XIX-wieczny kapitalizm z dzisiejszej perspektywy wydaje się nam okropny, to
z perspektywy ówczesnych ludzi był to ogromny skok naprzód. Poczucie bezpieczeństwa powoduje chęć
przeorganizowania ładu.
Później, kiedy to poczucie bezpieczeństwa spadło, mamy do czynienia z pierwszym wielkim kryzysem
demokracji w Europie. Były to czasy wielkiego kryzysu gospodarczego na przełomie lat 20. i 30. XX wieku, który
stopniowo przechodził z Ameryki na kolejne europejskie kraje. Wraz z zamykaniem fabryk pojawiło się ogromne
bezrobocie. Ludzie byli zdezorientowani. Nie wiedzieli, co się stało - nie było wojny czy katastrofy, a wszystko
się zawaliło. Kryzys gospodarczy doprowadza do upadku demokracji i rozwoju faszyzmów. Pojawiają się ruchy,
które obiecują, że dostatek wróci, jak społeczeństwo zorganizuje się w sposób militarny, a władze obejmie
wódź. W Polsce to także prowadzi do rozwoju ruchów faszystowskich czy faszyzujących, choć u nas demokracja
de facto załamała się już wraz z zamachem majowym w 1926 roku. Jednak kryzys doprowadza do radykalizacji.
Po II wojnie światowej w Ameryce i Zachodniej Europie następuje złoty okres i rzeczywiście wydaje się, że
demokracja liberalna jest wzorem do naśladowania. Co prawda istnieje blok wschodni, ale wydaje się, że jest
on w stanie utrzymać swoją spójność jedynie poprzez militarne i policyjne interwencje przeciwko ludności jak
np. w 1953 roku we Wschodnich Niemczech, w 1968 w Czechosłowacji.
Przez protesty w 1968 roku na Zachodzie wzmocnieniu uległ liberalizm demokracji. Bo liberalna demokracja
polega na tym, że choć rządzi większość parlamentarna, to musi przestrzegać praw mniejszości. Stąd różne
gwarancje, instytucje mające zapewnić ochronę praw mniejszości, także mniejszości seksualnych, a w USA
ludności afroamerykańskiej.
Po II wojnie światowej rośnie dobrobyt i wyrównują się nierówności społeczne. Najniższy poziom nierówności
w Europie mamy w latach 70. i 80. XX wieku. Wtedy poparcie dla partii autorytarnych jest najmniejsze.
Radykałowie (ugrupowania lewackie) próbują zdobyć popularność poprzez terroryzm, ale to też się nie udaje.
Przełomowy moment nastąpił po roku 1990, kiedy nierówności majątkowe zaczynają narastać. Coraz mniejsza
część ludzkości posiada coraz więcej. Około 1990 w liberalnych demokracjach kapitalistycznych w Europie
Zachodniej pojawia się też zjawisko zahamowania przyrostu stopy życiowej – kolejne pokolenie nie może już
liczyć na życie lepsze od pokolenia swoich rodziców. Wcześniej każdemu pokoleniu żyło się coraz lepiej,
zarabiało dwukrotnie więcej niż poprzednicy. Mamy także do czynienia z zanikiem stabilności zatrudnienia,
pojawia się tzw. prekariat czyli elastyczna gospodarka, w której pracownicy nie mają pewności zatrudnienia zatrudniani sią do określonego zadania. W efekcie rośnie poparcie dla partii, których program nie jest zgodny
z demokracja liberalną.
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Przed rokiem 90 XX wieku dyktatury kontrolowały kilkanaście procent produktu krajowego brutto. Teraz to się
zmienia – już 1/3 światowej gospodarki kontrolowana jest przez dyktatury i ten odsetek rośnie. Chodzi tu
o takie państwa jak Chiny, Arabia Saudyjska, Rosja (te dwie ostatnie są głównie potęgami surowcowymi).
W związku z narastającymi nierównościami spada atrakcyjność amerykańskiego czy europejskiego modelu.
Wcześniej kojarzył się on z dostatkiem. Np. Azjaci żyli marzeniem, żeby żyć jak w USA. Ale teraz to nie jest już
takie oczywiste.
Ponieważ problemy narastają, odchodzi się od demokracji liberalnej do demokracji illiberalnej (z angielskiego
illiberal democracy) czy nieliberalnej. W tym modelu mamy nadal elementy zasadnicze dla demokracji –
są wybory, które generalnie nie są fałszowane. Partia rządząca ich nie przegrywa, bo sprawuje już kontrolę nad
gospodarką i polityką, ale jednocześnie nie szanuje opozycji, zagarnia wszystko dla siebie. Turcja to najbardziej
znany przykład demokracji illiberalnej. Recep Tayyip Erdogan zwyciężył w wyborach prezydenckich, choć odbyły
się one w atmosferze terroru. Przykładem może być także Donald Trump, który ustanowił w Stanach
Zjednoczonych nowe standardy.
Obecnie coraz większym poparciem cieszą się partie obiecujące, że nie będą stosować liberalnych metod,
obiecujące, że będą trzymać kraj „za twarz”. I to się ludziom podoba. Brazylijski prezydent Jair Bolsonaro
wygrał, zapowiadając rządy twardej ręki wobec przestępców, ale też koniec pobłażliwości dla opozycji. Rodrigo
Roa Duterte, prezydent Filipin, to straszny dyktator – wyprowadził na ulice szwadrony śmierci, które mają
zwalczać dilerów narkotyków, a których ofiarą padają też inne osoby.
Brexit to także symbol odwrotu od demokracji. Odłam torysów, który prze do brexitu za wszelką cenę, zrywa
z tradycją parlamentaryzmu (ostatnio premier Boris Johnson próbował wstrzymać posiedzenia parlamentu
w kluczowym dla brexitu momencie). Ale ta opcja również cieszy się pewnym poparciem społecznym.
Kolejny przykład - Węgry Victora Orbana – od kilku kadencji buduje on państwo jednej partii. Tak samo było
w czasach komunizmu, tylko wtedy było to narzucone, a dziś wyborcy sami wybierają taki model.
W międzynarodowych zestawieniach Polskę również wymienia się wśród państw odchodzących od demokracji
liberalnej.
Skąd to się bierze? Brak poczucia bezpieczeństwa powoduje chęć oddania władzy w silne ręce. Erich Fromm
pisał o ucieczce od wolności, o tym, że demokracja nie jest stanem naturalnym, ale jest sztuczną konstrukcją,
o którą trzeba dbać, bo może się łatwo załamać. Być może naturalnym stanem rządów jest jakaś forma
autorytaryzmu z jednym wodzem, jedną partią, w której ludzie oddają część swojej wolności. Jednocześnie nie
odczuwają jej braku, bo czują się bezpieczni pod względem materialnym – nie boją się bezrobocia, nędzy, braku
opieki zdrowotnej.
Niewątpliwie na odwrót od demokracji liberalnej miał wpływ także kryzys migracyjny. Tak było w przypadku
Węgier, gdzie Orban rósł w siłę z powodu obaw przed falą migrantów napływających z Afryki i Bliskiego
Wschodu na południe Europy. Tutaj dochodzimy również do kryzysu klimatycznego jako zagrożenia dla
demokracji. Być może nie zniszczy on świata, ale najbardziej dotknie rejony zwrotnikowe, gdzie demokracje już
są najsłabsza – Amerykę Łacińską, Afrykę Subsaharyjską, Indie (jeszcze demokratyczne, ale pod rządami
Narendry Modiego odchodzące od niej ku rządom jednej partii).
Straszliwe upały powodują, że nie da się uprawić roli, a ludzie umierają. Jeśli zmiany klimatyczne nie zostaną
powstrzymane, miliony, a z czasem nawet miliardy osób będą migrować z obszarów, gdzie nie da się żyć.
Natomiast krajom północnym, starym demokracjom, gdzie będzie chłodniej, będzie się żyło lepiej. Ale państwa
te będą chciały ochronić swój dobrostan. To będzie pole do popisu dla różnych populistów, którzy jak Trump
będą się chcieli odgrodzić, zbudować mur, będą proponować obostrzenia. I będą zdobywać poparcie
wyborców. Mówi się w tym kontekście o powrocie żelaznej kurtyny, tylko powstanie ona gdzie indziej – będzie
oddzielała Afrykę od Europy.
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Kolejnym zagrożeniem dla demokracji jest rewolucja informatyczna czy informacyjna, która jest jednocześnie
ogromną szansą. Pojawia się automatyzacja produkcji, znikają zawody. To oczywiście miało miejsce
i w przeszłości, ale teraz nie wiadomo, czy osoby, które zostały wyparte przez maszyny, znajdą stabilną pracę
za godziwe pieniądze. Takich osób będzie coraz więcej. To spowoduje wzrost nierówności i wzrost poparcia dla
ugrupowań twierdzących, że demokracja w obecnym kształcie się nie sprawdza.
Rewolucja informacyjna powoduje zanik obiegu informacji w dotychczasowej formie. Media były do niedawna
czwartą władzą. Ale od 10 lat media są w kryzysie. Upowszechnienie internetu w połączeniu z kryzysem
gospodarczym (który odbił się negatywnie na ilości reklam) spowodować zapaść wielu gazet, a inne stopniowo
zmieniły profil, rezygnując z tego, co najdroższe – z dziennikarzy śledczych, którzy rzadko publikują, ale patrzą
władzy na ręce. W efekcie władza czuje się bardziej bezkarna.
Jednocześnie pojawiają się inne kanały informacyjne, z których korzysta się przy pomocy smartfonów – media
społecznościowe (Facebook i inne). Władza nad informacjami znajduje się w rękach kilku wielkich korporacji.
Są one też monopolistami baz danych o milionach użytkowników. Wiedzą, co lubią, czego nie lubią, co kupują,
gdzie chodzą… Telefony zbierają te wszystkie dane. Oczywiście są różne klauzule, gdzie się ogranicza
przetwarzanie danych, ale tak naprawdę nikt do końca nie wie, co się z tymi danymi dzieje. Skandal Cambrigde
Analitica pokazał, że zebrane dane były sprzedawane politykom, żeby mogli dopasowywać przekaz do
konkretnego wyborcy, aby wzmacniać jego preferencje. A wygoda skłania nas, żeby nie szukać już informacji
gdzie indziej. Zamykamy się w swojej bańce informacyjnej i wtedy politycy mogą łatwo przejąć kontrolę nad
naszymi wyborami. Nie wiadomo co z tym zrobić. Wiadomo, że w USA fałszywe konta na Twitterze pomogły
Trumpowi wygrać wybory – jak bardzo mu pomogły, czy były to konta zakładane przez rosyjskie służby
specjalne? Czy Trump straci z tego powodu urząd, czy wygra w kolejnych wyborach, tego jeszcze nie wiadomo,
bo historia dzieje się na naszych oczach.

Link do nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=PPo52RfuLyo
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Lektury dodatkowe

Film „Brexit”, 2019, reż. Toby Haynes
Fabularyzowana historia kampanii przed referendum brexitowym
w Zjednoczonym Królestwie

„Democracy”, 2015, reż. David Bernet
Film dokumentalny o powstawianiu unijnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych

Serial „House of cards”, 2013-2018
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Cathy O'Neil
Książka „Broń matematycznej zagłady. Jak algorytmy zwiększają nierówności
i zagrażają demokracji”
2019

Wojciech Orliński
Książka „Internet. Czas się bać”
2013

Harald Welzer
Książka „Wojny klimatyczne. Za co będziemy zabijać w XXI wieku?”
2010
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Bieżące numery i archiwum dwumiesięcznika „Foreign Affairs”, najważniejszego i najbardziej opiniotwórczego pisma na temat trendów
światowej polityki.
Po angielsku, płatne.
https://www.foreignaffairs.com
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Warsztaty

Podziel uczestników na kilkuosobowe grupy. Każda z nich wybiera albo otrzymuje inny problem wspomniany
w wykładzie. Uczestnicy mają za zadanie odpowiedzieć na trzy pytania:


Co może zrobić każdy z nas, żeby odpowiedzieć na to zagrożenie?



Co możemy zrobić w szkole, żeby odpowiedzieć na to zagrożenie?



Czego powinniśmy oczekiwać od polityków, żeby odpowiedzieć na to zagrożenie?

Problemy do dyskusji w grupach:


Profilowanie w mediach społecznościowych



Pogarszanie się sytuacji materialnej rodzin



Brak niezależnych mediów/dziennikarzy



1/3 światowej gospodarki kontrolowana jest przez dyktatury



Kryzys imigracyjny

Zaproś przedstawicieli grup do podzielenia się efektami swojej pracy na forum.
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ZMIANA KLIMATU = ZMIANA DEMOKRACJI?
wykład Mirosława Proppe2
wygłoszony 5 lutego 2020 roku

Przedstawię kilka praw człowieka, które można szybko i łatwo powiązać ze zmianami klimatu. Po pierwsze,
jesteśmy równi w swoich prawach i wolnościach. A więc zagrożeniem dla demokracji jest wycinanie
naturalnych lasów i przepędzanie lokalnych społeczności, by ziemie przeznaczyć na pastwiska lub pola
uprawne, na których korporacje czy obszarnicy sadzą soję, która potem jest głównym składnikiem paszy dla
zwierząt. A robi się tak po to, żeby część populacji mogła jeść dużo więcej mięsa niż zalecają dietetycy (dziennie
powinno to być tylko 150 gramów).
Wycinka lasów w Amazonii czy w Australii nie zmniejsza nierówności.
Każdy ma prawo do bezpieczeństwa i wolności, ale smog, który mamy w Warszawie i innych miastach, nie
oznacza ani bezpieczeństwa, ani wolności. Ogranicza naszą zdolność do pracy, zdolność do życia. 40 000
przedwczesnych zgonów z powodu smogu oznacza, że ludzie powodujący emisję ograniczają nasze prawo do
życia. Emisje pochodzą w dużej mierze z transportu, z energetyki; trochę z nich powoduje przemysł i rolnictwo –
to cztery główne sektory.
Gdyby statki na oceanach były jednym państwem, to ich emisje byłyby 5. co do wielkości na świecie. Statki
służą do handlu międzynarodowego. Handel długo był symbolem rozwoju, ale zastanówmy się, czy wszystko,
co kupujemy, jest nam potrzebne i czy emitenci ponoszą faktycznie wszystkie koszty np. leczenia osób
cierpiących z powodu złej jakości powietrza.
Kolejne
prawo
człowieka,
które
wynika
z Deklaracji Praw Człowieka, to jest prawo do tego,
żeby
nie
być
poddawanym
torturom
i upokarzającemu czy jakiemuś nieludzkiemu
traktowaniu. To jest jedno z selfie, które w 2018
roku było jednym z najpopularniejszych selfii.
To jest nasz pracownik w Kongo, który zajmuje się
ochroną goryli i jemu rzeczywiście niespodzianie
udało się zrobić tego typu selfie, będąc na obchodzie
(sprawdzał płot, który odgradza dość duży teren
kilkuset hektarów, który jest ostoją wielu gatunków
zagrożonych m.in. dla goryli). Następnego dnia on
zginął. Został zabity dlatego, że ktoś inny

Mirosław Proppé - od 1994 roku był związany z KPMG, jedną z największych firm audytorsko-doradczych
w Polsce i na świecie. Pełnił funkcję partnera i szefa zespołu doradczego dla administracji publicznej
i infrastruktury w Europie Środkowo-Wschodniej. Jako menadżer prowadził projekty z obszaru polityki
społecznej (przeciwdziałanie bezrobociu i poprawa efektywności polityki społecznej) i ochrony środowiska
(zagrożenia naturalne, w tym Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym). Współpracował z przedstawicielami
jednostek administracji publicznej, samorządów województw, miast i firm. Prezesem WWF Polska jest od 2018
roku.
2
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potrzebował zabić goryle na części, na mięso, na skóry. Skóry są po prostu fetyszem, są używane
do różnego typu wyrobów. Są różnego typu przesądy, że to mięso wpływa na potencję. To mięso nie jest
pozyskiwane do jedzenia, tylko sprzedawane bardzo drogo jako paramedykament. To jest zagrożenie praw
człowieka, że ktoś, kto chroni przyrodę, jest nie tylko narażony na naturalne zwichnięcie nogi czy skaleczenie się
podczas pracy terenie, ale jest właśnie narażony, że zostanie poddany torturom albo nawet zabity z tego tytułu,
że ktoś inny chce pozyskać tę naturę w sposób nielegalny tylko i wyłącznie po to, żeby zaspokajać swoje
potrzeby konsumpcyjne.
Mamy prawo do dochodzenia swoich praw w sądach. Ale czy dzisiaj jesteśmy w stanie wnieść do sądu sprawę
przeciwko zanieczyszczeniu, chorobom wynikającym z zanieczyszczeń? Nie zawsze jest to możliwe,
ale w sądach pojawia się coraz więcej takich spraw. WWF upowszechnia wiedzę o tym, jak można chronić swoje
prawa związane ze środowiskiem. Na swojej stronie internetowej wwf.pl/interwencja wskazuje różne przypadki
i wyjaśnia, co można wtedy zrobić. Np. jakie pismo napisać w danej sprawie, do jakiej instytucji, do państwa
czy samorządu.
Następną kwestią jest bezprawne aresztowanie osób, bezprawne wypędzanie z miejsca zamieszkania.
Na przykład film Ewy Ewart „Klątwa obfitości” opowiada o mieszkańcach Puszczy Amazońskiej, których
wygnano, żeby wydobywać ropę naftową. Ale ostatecznie mogli wrócić do swoich domów. To w dużej mierze
zależy od władz centralnych. Np. obecnie w Brazylii prezydent dopuszcza wycinkę puszczy, żeby dobrać się do
zasobów naturalnych, a rdzennych mieszkańców się wypędza. Być może w Polsce w drugiej połowie XXI wieku
też dojdzie do sytuacji, że ludzie mieszkający między Trójmiastem a Elblągiem (ok. 300 000 osób) będą musieli
się przenieść w inne miejsce jako migranci klimatyczni, bo tamte tereny zostaną zalane.
Człowiek ma prawo do swobodnego przemieszczania się i do powrotu. Tymczasem przez susze ludzie muszą
z pewnych miejsc uchodzić. W okolicach Skierniewic mieliśmy już do czynienia z suszą. To są w Polsce tereny
najbardziej na susze narażone.
Dziś grozi nam, że do końca tego wieku temperatura wzrośnie o 3,5-3,7 stopnia w stosunku do ery
przedprzemysłowej. To oznacza, że w strefie między zwrotnikami będzie przez 10 miesięcy w roku susza i upały
około 50 stopni. W takim klimacie nikt nie przeżyje. W dużej części Azji i Afryki nie da się żyć. Doprowadzając
do zmian klimatu, zmuszamy tamtejszych mieszkańców do migracji. Inną kwestią jest to, dokąd te setki
milionów osób wyemigrują i jak się pomieścimy, jak będziemy wspólnie żyć.
Prawa człowieka dotyczą także dostępu do dóbr kultury. Powódź w Wenecji pokazała, że może zaraz zaczniemy
tracić także zabytki. Może niedługo będziemy o nich tylko czytać. Stracimy więc to prawo.
Mamy wreszcie prawo do oświaty, prawo do dowiedzenia się o zmianach klimatu, o tym, jak do nich doszło.
Mamy prawo dowiedzieć się, co jeszcze może się wydarzyć.
Z czego zmiana klimatu wynika i jak się przejawia? Czytamy w prasie ekonomicznej i społecznej, że PKB rośnie,
że populacja rośnie, turystyka rośnie, zużycie nawozów rośnie i cieszymy się, że czegoś nam przybywa (choć nie
wiemy do końca czego). Naturalne jest, że chcemy sobie uprzyjemniać życie. Jednak długo nie byliśmy
świadomi kosztów tego wzrostu – emisji dwutlenku węgla, metanu, tlenku azotu, zakwaszania oceanów, długo
nie byliśmy w stanie zmierzyć temperatury globu. Nauka zaczęła o tym informować mniej więcej w latach 80.
XX wieku. Stopniowo ta informacja przebijała się i stawała się coraz bardziej widoczna. Po raporcie ekspertów
IPCC [Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu przy ONZ] na temat zmian klimatu nie ma obecnie ani
jednej instytucji naukowej lub krajowej akademii nauk, która by kwestionowała, że mamy do czynienia
ze zmianami klimatu i że spowodował je człowiek.
Skąd to wiemy? Mierzymy ślad ekologiczny (środowiskowy) - jak dużo przyrody ożywionej i nieożywionej się
odnawia. Część zasobów odnawia się dosyć szybko jak woda, gleba, ale węgiel i ropa są nieodnawialne albo
praktycznie nieodnawialne z punktu widzenia człowieka czy gospodarki. Mniej więcej od 1970 roku zużywamy
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więcej niż planeta jest w stanie odnowić. Tzw. dzień długu ekologicznego wskazuje, jak bardzo dany kraj
eksploatuje naturę. W Polsce przypada on latem, w Unii na początku maja, ale są kraje, gdzie przypada on pod
koniec roku – to państwa słabo rozwinięte. One nie powodują takiego zniszczenia środowiska, ale najbardziej
za nie zapłacą. To jest kolejne naruszenie praw człowieka – jedni żyją lepiej kosztem drugich. Dobrze się mamy
dzięki temu, że przez lata od rozpoczęcia rewolucji przemysłowej rozwijaliśmy się w sposób niezrównoważony,
niekiedy kosztem innych społeczeństw.
WWF od lat 70. XX wieku publikuje „Lifing Planet Report”, w którym mierzy stan około 6000 populacji różnych
gatunków. O 60% zmniejszyły się stada kręgowców. One nie mają gdzie żyć, bo zabieramy im terytoria. Jak
północ nie będzie wystarczająco zimna, to niedźwiedzie polarne wyginą, bo nie będą miały gdzie żyć.
Liczebność organizmów słodkowodnych zmniejszyła się o 83%, bo wody z rzek i jezior wykorzystywane są przez
nas do różnych celów, są zanieczyszczane przez rolnictwo i przemysł. Jesiotr, który jest drapieżnikiem i który
znajduje się na końcu łańcucha pokarmowego, jest gatunkiem będącym punktem odniesienia przy ocenie stanu
rzek. W dodatku jest rybą migrującą w górę rzek, żeby się rozmnażać, więc jego obecność wskazuje, że na rzece
nie ma tam. W Wiśle obecnie taki gatunek nie występuje, bo we Włocławku jest tama i ryby nie mogą popłynąć
w górę rzeki na tarło. Nie ma też dla niego pożywienia.
Przez zakwaszenie oceanów straciliśmy 50% raf koralowych. Nie chodzi tylko o to, że martwe rafy
są nieatrakcyjne dla płetwonurków. Stawarza to też realne zagrożenie, bo rafy są naturalnymi falochronami
chroniącymi od sztormów. Dodatkowo organizmy żyjące w rafach stanowią 20% pożywienia innych gatunków
żyjących w oceanach. Więc tych innych gatunków też będzie coraz mniej. A przecież stada ryb i tak już
są przełowione. Wschodnie stado dorsza bałtyckiego jest już praktycznie na wyginięciu. W ciągu 10 lat może
zniknąć.
Straciliśmy od 30 do 50% lasów namorzynowych, w których drzewa mają korzenie częściowo zanurzone
w wodzie, a częściowo na wierzchu. Wierzby płaczące są środkowoeuropejską odmianą lasu namorzynowego.
To magazyn i miejsce oczyszcza wody. Taki las pochłania 5 razy więcej dwutlenku węgla od lasu tropikalnego.
Teraz namorzyny cierpią, ponieważ tam, gdzie zwykle rosną (u ujścia rzek), hoduje się krewetki, które chcemy
jeść.
Straciliśmy około 40% lasów tropikalnych, które są filtrem powietrza działającym cały rok. Lasy iglaste
są znacznie mniej wydajne. Zagospodarowaliśmy 75% lądów – na pola, miasta. Rzeki wyprostowaliśmy, żeby
woda szybciej spływała.
To wszystko można jeszcze powtrzymać i naprawić. WWF w ramach akcji Ekopatrioci przygotował raport,
w którym przeliczono na pieniądze różne scenariusze dla Polski. Jeśli dziś zainwestujemy w zmiany systemu
energetycznego, transportu, docieplanie budynków, zmiany w uprawie pól, przywrócenie rzek do naturalnego
stanu, to po 30 latach PKB będzie większe, niż gdybyśmy kontynuowali obecną politykę – bo energia będzie
droższa, będziemy więcej jej tracić i będziemy ponosić koszty klęsk żywiołowych.
[Jeden z uczniów stwierdził, że to gospodarka nastawiona na zysk spowodowała taką, a nie inną sytuację
na Ziemi. Jego zdaniem winę ponoszą konkretne firmy, ludzie z klas wyższych] Na dziś nie mamy systemu
lepszego od gospodarki wolnorynkowej, która jest bardziej sprawiedliwa od gospodarki opartej
na niewolnictwie, od feudalizmu, socjalizmu. Ważne jest liczenie i ujmowanie wszystkich kosztów, także tych
dla środowiska. Wiele tęgich głów obecnie się nad tym zastanawia, bo np. ktoś leci przez pół świata, żeby
ponurkować i nie ponosi realnych kosztów przelotu. Nie chodzi o to, żeby tego zakazać, ale żeby uwzględniać
nie tylko koszty samego paliwa, ale też koszt emisji i ich skutków dla środowiska. Wtedy się pewnie okaże,
że możliwa jest inna technologia silników i że można latać przy mniejszych emisjach. Trzeba tylko znaleźć
motywację, by doszło do tych zmian. Te nowe technologie przez chwilę będą droższe, ale firmy chcą poszerzać
krąg odbiorców, więc będą musiały znaleźć takie technologie, które będą tanie.
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[Kolejna osoba zwróciła uwagę na rolę konsumentów] Nie można do końca powiedzieć, kto jest winien. Wiele
młodych osób chce dostać samochód na 18. urodziny. To oznacza kolejny samochód w gospodarstwie
domowym. Konsumpcją kreujemy popyt na benzynę itd. Trzeba zmienić nastawienie i domagać się takiego
transportu publicznego, który będzie na tyle wygodny, żeby się nim opłacało jeździć. Gdyby polski parlament
dziś uchwalił, że nie importujemy paliw z zagranicy, to zostałby obalony. Bo potrzebna jest edukacja.
W Polsce ponad 70% energii produkuje się z węgla i nie da się tego z dnia na dzień zmienić. W ciągu ostatnich
15 lat bardzo niewiele zrobiono, żeby od węgla odejść. Natomiast wybudowano nową elektrownię w Opolu,
zmodernizowano elektrownię w Turowie. Od 2006 do 2016 roku zainwestowaliśmy jako państwo 19 mld euro
w energetykę konwencjonalną, a 5 mld w odnawialną. To po części kwestia ambicji, a po części wynika to
z nacisków różnych grup interesu i nie chodzi tutaj o górników.
[Następne pytanie dotyczyło aut elektrycznych w Polsce] Jeśli wszystkie samochody zamienimy na samochody
elektryczne i tak będziemy stać w korkach. Trzeba zmienić transport. Poza tym ślad węglowy auta
elektrycznego i tak byłby duży (w Polsce elektryczność produkuje się z węgla). Jednak w domu, na którym
są panele słoneczne, zostaje wolna energia na doładowanie samochodu.
Bardziej wydajnym napędem samochodowym będzie wodór lub jeszcze coś innego, choć samochody
elektryczne mogą się sprawdzić jako opcja na okres przejściowy. To też dobre rozwiązanie dla małych
samochodów dostawczych, które nie potrzebują mieć dużego zasięgu (np. samochody piekarni, usług
kurierskich). Dlatego część firm konwertuje samochody na elektryczne – wymieniają tylko silnik.
[Kolejne pytanie dotyczyło przyszłości energetyki w Polsce. Jakie mogą być metody pozyskiwania energii?]
Elektrownie wodne odpadają, bo niszczą rzeki. Poza tym, na płaskim terenie trzeba by robić progi, a to bez
sensu. 75% energii jesteśmy w stanie wytworzyć z wiatru na lądzie i morzu oraz z fotowoltaiki. Pozostałe 25%
może pochodzić z gazu, który jest nieco mniej emisyjny. Zacznijmy przede wszystkim zmieniać te 75%,
a w międzyczasie młode pokolenie wymyśli coś, co zaspokoi te brakujące 25% zapotrzebowania w energię.
[Jeden z uczestników zadał pytanie o energię atomową]. Jest bardzo droga. Historia budowy reaktora
w Wielkiej Brytanii pokazuje, z jakimi problemami finansowymi się to wiąże. Dodatkowo elektrownia jądrowa
da nam poniżej 10% zapotrzebowania energetycznego. Poza tym, w 2018 roku 32% komponentów paneli
słonecznych było polskiej produkcji, tymczasem w przypadku elektrowni atomowych, gazowych i węglowych
technologię importujemy.

Link do nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=E4OoEKgLTA0
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Lektury dodatkowe

Film dokumentalny „Klątwa obfitości”
Reż. Ewa Ewart
2019

Raport WWF i Londyńskiego Towarzystwa Zoologicznego
„Living Planet Report”
https://www.wwf.pl/aktualnosci/living-planet-report-2016

Raport WWF i Boston Consulting Group
„2050 Polska. Dla Pokoleń. Wybieramy przyszłość”
https://ekopatrioci.pl/wpcontent/uploads/2019/04/2050_Polska_dla_pokolen.pdf
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Portal akcji WWF Ekopatrioci
https://ekopatrioci.pl/

Portal WWF
– zakładka poświęcona interwencjom
w sytuacjach zagrażających
zwierzętom i środowisku
https://www.wwf.pl/interwencja
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Warsztaty

Podziel uczestników na 6 kilkuosobowych grup. Zadaniem każdej z nich jest wypracowanie
odpowiedzi na inne pytanie. Następnie wyniki prac poszczególnych grup są prezentowane na forum.


Co mogę zrobić, żeby przyczynić się do zatrzymania katastrofy klimatycznej?



Co możemy zrobić w szkole, żeby przyczynić się do zatrzymania katastrofy klimatycznej?



Czego i jak możemy wymagać od polityków, by przyczynić się do zatrzymania katastrofy klimatycznej?



Jak zmusić korporację do bardziej zrównoważonego zużywania zasobów i produkcji?



W jaki sposób mogę mieć wpływ na ochronę praw człowieka w kontekście zmian klimatycznych?
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NIERÓWNOŚCI A DEMOKRACJA
wykład Rafała Wosia3
wygłoszony 6 marca 2020 roku

Nie zawsze nierówności w Europie i na świecie były tak duże, jak są obecnie. Tak duże, a nawet większe były
nierówności w Europie i USA przed I wojną światową. Teraz zbliżamy się do tych wartości. Po I, a zwłaszcza
II wojnie nierówności zmalały nie tylko w krajach socjalistycznych, ale także w kapitalistycznych – w Niemczech,
Francji , USA.
Kim jest ten człowiek? To Michał Sołowow, najbogatszy Polak 2020 roku według tygodnika „Forbes”. Czy
wiecie, ile wart jest jego majątek? To 15 mld 600 mln złotych. Tyle są warte jego aktywa, nieruchomości,
ruchomości. W samym tylko 2019 zarobił dodatkowe 2 mld.

https://www.forbes.pl/sylwetka/michal-solowow (stan na 30 czerwca 2020 r.)

Rafał Woś – dziennikarz, publicysta związany w przeszłości z „Dziennikiem Gazetą Prawną” i „Polityką”,
a obecnie z „Tygodnikiem Powszechnym”. Pod koniec 2019 roku otrzymał Nagrodę Grand Pressu w kategorii
Publicystyka za artykuł „Homo sovieticus po latach”. Autor książek „Dziecięca choroba liberalizmu” i „To nie jest
kraj dla pracowników”.
3
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Tymczasem w 2019 płaca minimalna w Polsce (czyli minimalne wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze
godzin) wynosiła 2250 złotych brutto. To daje rocznie 27 000 złotych brutto. Pracodawcom mechanizm pensji
minimalnej się nie podoba. Mówią, że sprawia, że nie będą mogli zatrudniać, straszą bezrobociem. Zwykle
jednak płaca minimalna nie przyczynia się do wzrostu bezrobocia. W jakimś sensie poziom płacy minimalnej
wyznacza poziom zarobków ludzi mniej zarabiających. Choć są też osoby, które zarabiają poniżej płacy
minimalnej, bo np. nie pracują na pełnym etacie albo podpisały inny typ umowy niż umowa o pracy.
Roczne zarobki pracownika na pensji minimalnej są 74 000 razy mniejsze niż roczne zarobki najbogatszego
Polaka. Takie zestawienie danych to jeden ze sposobów na pokazanie wielkości nierówności społecznych.
Czy to dobrze, że wewnątrz jednego społeczeństwa, które mówi jednym językiem, ma tę samą kulturę są aż tak
duże rozbieżności w dochodach? Przecież nie jesteśmy stworzeniami różnych gatunków. Wszyscy jesteśmy
ludźmi, oglądamy te same seriale.
Czy takie rozpiętości budzą w was jakieś emocje? [W odpowiedzi jeden z słuchaczy powiedział, że w krajach
kapitalistycznych, gdzie mamy swobodę działalności i osiągania zysków, takie różnice się pojawiają].
Różnice w majętności faktycznie wywołuje kapitalizm, który umożliwia nieograniczony rozrost majątku.
W dłuższym okresie dochody z pracy rosną dużo wolniej niż dochody z kapitału. A najbogatsi osiągają swoje
bogactwo głównie poprzez akumulację kapitału. Czyli kapitalizm w naturalny sposób rodzi nierówności.
Ale ład gospodarczy, to tylko wycinek naszej rzeczywistości. Mamy też system polityczny - demokrację.
A sednem demokracji jest założenie, że jesteśmy równi. Może nie idealnie równi, ale zakładamy, że nie ma
lepszych i gorszych obywateli. Już od szkoły poprzez edukację obywatelską, przez media mówi się nam,
że żyjemy w społeczeństwie ludzi równych, że mamy te same prawa i obowiązki. Np. jesteśmy równi wobec
prawa. W praktyce bywa, że nie jesteśmy, ale wtedy nas to oburza. Np. kontrowersyjny jest postulat
dostosowania wysokości mandatów drogowych do wysokości zarobków. Z jednej strony wydaje się
to uzasadnione, a z drugiej istnieje ryzyko, że bogaci pomyślą „stać mnie, to mogę” i będą łamać przepisy. Może
to doprowadzić do jakiegoś rozszczelnienia systemu przepisów drogowych.
Jednocześnie kapitalizm cały czas generuje nierówności i dochodzi do zderzenia dwóch wartości. Rodzi się
pytanie, dlaczego proporcje rocznego dochodu z pensji minimalnej do rocznego zarobku najbogatszego Polaka
są jak 1 do 74 000. Czy nie wystarczyłoby 1 do 1000 albo nawet do 10 000? Zaraz te różnice będą jak
1 do 100 000, do 200 000. Jednocześnie przestaje już działać argument, który obowiązywał w czasach
transformacji, żeby dać się ludziom dorobić. Mamy obecnie w Polsce coraz większą klasę miliarderów (jest ich
56).
Taki miliarder może komuś płacić 100 000 zł przez 30 lat tylko za to, że będzie do niego dzwonił raz
w miesiącu w środę. To da łącznie 36 mln, co w stosunku do miliarda nie jest zbyt dużą kwotą. Lecz dla nas są
to ogromne kwoty. To przykład, ale co, jeśli taki miliarder zechce być prezydentem kraju? Takie sytuacje już się
zdarzały – premier Silvio Berlusconi we Włoszech, premier Andriej Babisz w Czechach, do pewnego stopnia
prezydent Donald Trump w Stanach Zjednoczonych. Pieniądze zakumulowane w rękach nielicznych zaczynają
mieć konsekwencje dla demokracji.
Jakie są skutki nierówności społecznych dla społeczeństwa? Jedna kwestia to ta, o której już była mowa –
bogata osoba zyskuje bardzo duży wpływ na to, co się dzieje w kraju. Może zostać prezydentem albo poprzeć
kogoś, kto ma zostać prezydentem. Co prawda każdy może wykorzystać swoje umiejętności liderskie, zrobić coś
dla kraju, ale normalny człowiek zwykle musi stopniowo wdrapywać się po szczeblach kariery np. zacząć
w radzie dzielnicy, w samorządzie lokalnym. Albo podpatruje starszych i doświadczonych. A bogaty, dzięki
swoim środkom, nie musi. Może tak jak na drodze wszystkich wyprzedzić, jadąc lewym pasem. Czyli
podsumowując, konsekwencją dużych nierówności jest nadmierna potęga jednostek.
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[Jeden ze słuchaczy zwrócił uwagę, że bogaci chętniej zakładają przedsiębiorstwa] To sytuacja podobna do tej
wcześniejszej – bogatszy wyprzedza jadących prawym pasem. Były najbogatszy Polak Jan Kulczyk poradził tym,
którzy chcieliby być tacy bogaci jak on - najważniejsze, to sobie dobrze wybrać rodziców. Ci, co na starcie nie
mieli pieniędzy, tylko np. musieli brać kredyty, jadą prawym pasem, a bogaty wyprzedza ich z lewej strony.
Kiedy bogaty umiera, to bez podatku spadkowego (bo nie ma go w Polsce) przekazuje swoje pieniądze
spadkobiercom. Nierówności społeczne pomagają bogatym poruszać się na mapie przedsiębiorczości, a innym
to utrudniają.
[Kolejny ze słuchaczy zauważył, że nierówności mogą prowadzić do buntu, rewolucji biedniejszych] Biedni mogą
się poczuć oszukani, że co to za demokracja, nie po to obalaliśmy komunizm.
[Nierówności powodują podział na lepszych i gorszych – zauważyła uczennica] To poważne wyzwanie dla
demokracji. Obecnie w zasadzie wszystkie kraje rozwinięte są demokracjami. Każda ma rozbudowaną
frazeologię równościową. Wszędzie uczą, że ludzie są równi, ale w tych samych społeczeństwach widać, że
to nieprawda. Postulat demokracji o równości okazuje się iluzją, staje się niewiarygodny. Podobnie było
w PRL-u - od pewnego momentu było widać, że szczytne hasła nie przekładają się na praktykę i ludzie zaczęli
mieć dość. Ten podział na lepszych i gorszych rozdziera społeczeństwa od środka.
[Jeden z uczniów stwierdził, że kapitalizm ma ogromny wpływ na ekologię. Bogaci wykorzystują błędy, luki
prawne, niższe wymogi środowiskowe np. w Chinach] Im ktoś jest bogatszy, tym bardziej wpływa na
środowisko. Nie jest prawdą, że winni są posiadacze starych samochodów i kopciuchów. Największe emisje
powodują samoloty, a bogaci mają przecież nawet prywatne samoloty. To już zupełna aberracja, bo samolot
rejsowy przynajmniej przypomina komunikację miejską. Bogaci mają też duże nieruchomości, które trzeba
ogrzewać. Generalnie im więcej bogatych, tym gorzej dla środowiska.
[Następny uczeń dodał do listy negatywnych konsekwencji nepotyzm] Irytuje nas to, że w firmach publicznych
ktoś zatrudnił siostrę, ciotkę czy sąsiada, a nie widzimy, że w sektorze prywatnym to też jest nagminne. Chcemy
wierzyć, że tam kluczem są kompetencje.
[Kolejny uczeń dodał, że dochodzi do podziału rynku na produkty lepsze i gorsze. Jest tak np. w przypadku
samochodów. Tymczasem w PRL-u były takie same samochody dla wszystkich. Moderatorka Olga Napiontek
dodała, że pół biedy samochody. Problemem jest to, że zdrowe jedzenie jest drogie i nie wszystkich na nie stać]
Producenci widząc, że konsumentów nie stać, starają się obniżyć cenę produktu, żeby zdobyć rynek. A jak
można obniżyć cenę? Taniej produkować np. nie pozwalając na podwyżki płac (co zresztą także uderza
w biedniejszych). Można też obniżać jakość produktów – jedzenia, ubrań. Najlepszy dla producentów scenariusz
jest taki, żeby ludzie kupowali tanio, ale często. Produktom skraca się żywotność. Kiedyś autentycznie były one
trwalsze. Np. teraz produkty elektryczne są tak zbudowane, żeby się psuły zaraz po upłynięciu gwarancji.
[Kolejna osoba wskazała, że nierówności przekładają się na zdrowie. Bogatych stać na dobrą opiekę zdrowotną,
na wyjazd na zagraniczne leczenie. A osoba na pensji minimalnej jest skazana na publiczną służbę zdrowia]
W Warszawie średnia długość życia bardzo się różni w zależności od dzielnicy. Między Pragą Północ
a Miasteczkiem Wilanów jest tylko parę kilometrów, ale średnia długość życia różni się o kilka lat. Na Pradze
jest niższa. To konsekwencja zróżnicowanego dostępu do służby zdrowia.
Problemem jest to, iż biedni i bogaci zaczynają się od siebie oddalać. Jest coraz mniej miejsc, w których mogliby
się spotkać i to na równej stopie.
Miasta często zaczynają się dzielić. Zaczynają się tworzyć enklawy bogatych. Niby żyją z biednymi w tej samej
aglomeracji, ale mieszkają w innych miejscach, nie mieszają się z biedniejszymi. Oddalamy się od sytuacji, jaką
mieliśmy np. w serialu „Alternatywy 4” o bloku na Ursynowie, w którym mieszka operator dźwigu, lekarz,
prawnik, genialny wynalazca, złodziej z Pragi itd. Mijają się na jednej klatce schodowej, czasem obejrzą razem
mecz, wszystkim mieszkańcom razem wyłączają światło… Dziś to wydaje się jak science fiction.

23

Szkoły też coraz bardziej zaczynają się segregować. Nadal istnieją rejonowe podstawówki, ale jest coraz większa
oferta dla rodziców, którzy chcą wyjąć swoje dzieci z systemu oświaty publicznej. Nawet takie rozrywki jak piłka
nożna mocno nas segregują. Na przykład stadion Legii. Mamy tam co prawda ludzi z pensję minimalną
i bogatych, ale w jednym sektorze są loże vipowskie, w innym klasa średnia, osobno jest też żyleta. W każdym
obszarze życia ludzie żyją w swojej bańce, która jest w dużej mierze efektem ich miejsca na drabinie dochodów.
Miejsc spotkań jest bardzo mało, co sprawia, że niby jesteśmy członkami tej samej wspólnoty politycznej, niby
każdy ma wpływ na kształt naszej demokracji, ale w praktyce żyjemy w nieco innych państwach w państwie.
Problem nierówności zaczyna też mocno przenikać do kultury masowej [dziennikarz streszcza fabuły filmów
„Joker” i „Parasite”].
[Pytanie z sali: jak sobie radzić z nierównościami. Czy powinna być płaca maksymalna?] Płaca maksymalna
najbogatszych nie dotyczy, bo oni swoich dochodów nie czerpią z pracy. Jakoś znajdą metodę, żeby sobie
wypłacić pieniądze.
To nie jest tak, że w historii nierówności stale coraz bardziej rosną. Mamy do czynienia z sinusoidą. W pewnym
momencie dochodzi do resetu. Jest to możliwe na 4 sposoby:





wojna – po wojnie nierówności zawsze spadały zarówno w gronie zwycięzców, jak i przegranych,
rewolucja – uciskani podnoszą głowę i mówią, że od teraz będzie inaczej,
pandemie, choroby – poważne choroby takie jak dżuma, które mocno przetrzebiały populację.
W efekcie było mniej osób do pracy, co wymuszało podniesienie wynagrodzeń,
rozpad ładu politycznego – np. Cesarstwa Rzymskiego.

Wszystkie te metody nie są miłe. Lecz są też pokojowe rozwiązania, przy czym na zmiany muszą się zgodzić
bogaci. Np. obłożenie ich wyższymi podatkami na różne sposoby, przykładowo podatkiem spadkowym. Nie
musi to być zaraz 50%. Podatek może być progresywny albo nie wszystkich obejmować. Bogaci buntują się
jednak przeciwko takim rozwiązaniom.
Obecnie w Polsce jest 56 miliarderów na 38 mln mieszkańców, a na świecie 2 135 miliarderów dolarowych na
8 mld ludzi. Ta mniejszość blokuje zmiany. Tylko że bunt osób zadowolonych z obecnej sytuacji wygląda inaczej
niż bunt uciskanych. Oni posługują się narracją, że dobrze jest tak, jak jest, bo zawsze tak było, że jak coś się
zmieni, to świat się zawali.
Są takie kraje jak Wielka Brytania, w których resety były bardzo subtelne i istnieją takie rody, które mają swój
majątek od 10 pokoleń. Takie osoby już nawet fizycznie zaczynają inaczej wyglądać, bo ich geny są
od 10 pokoleń w innym świecie niż geny ludzi biedniejszych.
Nieprzypadkowo osoby będące na szczycie piramidy nierówności próbowały tę nierówność jakoś uzasadnić.
Mieliśmy więc opowieści o boskości albo o błękitniej krwi - niby jesteśmy tacy sami, a jednak inni. Polska
szlachta uzasadniała swoją wyższość pochodzeniem od mitycznego plemienia Sarmatów. Teraz argumenty
są inne – jesteśmy bogaci, bo ciężko pracowaliśmy, byliśmy sprytniejsi, bardziej przedsiębiorczy. Ale w stosunku
do drugiego pokolenia dziedziczącego majątek ten argument nie działa.
Innym często słyszanym argumentem jest ten, że jak nie będzie bogatych, to się społeczeństwo zawali, bo nie
będzie miał kto wymyślać innowacji. Np. Steve Jobsa. Jego iPhone wcale nie jest taki przełomowy. Panuje
przekonanie, że Jobs sam to wszystko wymyślił, pracował w garażu. Tymczasem poszczególne technologie
wchodzące w skład jego telefonu zostały stworzone przez innych, prace nad nimi zostały zainicjowane
za publiczne pieniądze przez wojsko czy publiczne uniwersytety. I dopiero na późniejszym etapie zostały
zebrane i wprowadzone na rynek przez przedsiębiorcę, czego mu nikt nie odbiera.
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[Prowadząca zwróciła uwagę, że firmy przerzucają koszty swojej działalności na innych np. dla zysku produkują
w opakowaniach z plastiku, z którymi potem wszyscy muszą walczyć] W kapitalizmie przerzucanie kosztów
na zewnątrz firmy to naturalne zjawisko. Ciężko jest stworzyć przedsiębiorstwo, które tego nie robi. Jeśli
chcemy mieć firmę, która jest ekologiczna, dobrze płaci pracownikom, to to są wszystko dodatkowe koszty.
Przedsiębiorstwo, które takich kosztów nie ma, ma więcej zysku, pieniędzy na reklamy, może przejąć
tę pierwszą firmę. Te koszty wyrzucane na zewnątrz gdzieś tam są rozproszone, ale przedsiębiorstwo mówi,
że to nie jego sprawa, że to sprawa polityków, niech oni się troszczą o ekologię i biednych, o tych, co pracują,
ale nie stać ich na zaspakajanie podstawowych potrzeb. A politycy mówią, że oni nic nie mogą zrobić, bo kiedyś
firmy chociaż płaciły podatki, a teraz kapitał przemieszcza się tam, gdzie nie ma w ogóle podatków. Dlatego tak
trudno przerwać ten krąg.
Większość przedsiębiorców chciałaby więcej płacić pracownikom, ale mówią, że co z tego, że ja zapłacę, jak
tamten nie zapłaci. Jak będę pod kreską, to wypadnę z rynku i tamten wygra. Oczekiwanie, że rynek sam
z siebie to ureguluje, jest nieuzasadnione.
Osoby, które mało zarabiają, kombinują, płacą swoim czasem (np. mieszkają w odległych dzielnicach).
XIX-wieczny myśliciel Robert Owen wymyślił, że w ciągu doby powinniśmy mieć 8 godzin pracy,
8 godzin snu i 8 godzin odpoczynku. Dziś nam się wydaje, że wielkim sukcesem jest to, że pracujemy
8 godzin, ale de facto pracujemy więcej, jeśli doliczyć do tego płacenie czasem. Wykrawamy czas ze snu
i z odpoczynku. Człowiek staje maszyną niezdolną do uczestnictwa w procesie demokratycznym, bo kiedy ma
to robić. Uczestnictwo w procesie demokratycznym staje się rodzajem przywileju dla osób lepiej sytuowanych,
mających czas. A ci, którzy nie mają czasu, nie uczestniczą. Raz na 4 lata pójdą na wybory (albo i nie) i każe im
się wierzyć, że coś od nich zależy.
Co możemy zrobić? To niekupowanie opowieści, że tak jak jest, jest optymalnie i że lepiej być nie może. Trzeba
domagać się więcej, żeby było bardziej równo. Najgorzej jest, gdy ludzie, którzy zarabiają w okolicach płacy
minimalnej, są przerażeni, kiedy ta płaca ta jest podwyższana. Albo gdy osoby, które bardzo korzystają na 500+,
krytykują to rozwiązanie.

Link do nagrania:

https://www.youtube.com/watch?v=B6dqZ7suXok
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Lektury dodatkowe

The World Inequality Database - baza
danych o historycznych zmianach
w dystrybucji dochodów i bogactwa
w państwach oraz między krajami
(Thomas Piketty i współpracownicy)
https://wid.world/

Thomas Piketty
„Kapitał w XXI wieku”
2014

Anthony Atkinson
„Nierówności. Co da się zrobić?”
2017

Piotr Kuczyński
„5 przyczyn wzrostu nierówności”
https://krytykapolityczna.pl/felietony/piotr-kuczynski/5-przyczyn-wzrostu-nierownosci/
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Göran Therborn
„Nierówność, która zabija.
Jak globalny wzrost nierówności niszczy życie milionów i jak z tym walczyć”
2015

Film „Joker”
reż. Todd Phillips
2019

Film „Parasite”
reż. Joon-ho Bong
2019
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Warsztaty

Podziel uczniów na kilkuosobowe grupy. Każda z nich otrzymuje jedną z poniższych tabelek, którą ma za
zadanie uzupełnić na podstawie własnej wiedzy, doświadczenia czy szukając informacji w internecie. Następnie
jedna osoba z każdego zespołu przedstawia znalezione informacje. Zakończcie dyskusją o nierównościach i ich
wpływie na ocenę systemu społecznego i demokracji.
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Lekarz rezydent
Zarobki miesięczne:
Brutto:
Netto:

Ile miesięcznie kosztuje go/ją

koszt

wynajem dwupokojowego mieszkania w Warszawie
Jedzenie
Telefon
Bilet miesięczny
Ubrania
Środki czystości
Suma wydatków

Czy stać go na:

koszt

pilną prywatną wizytę u dentysty na leczenie kanałowe zęba?
Kolację w restauracji?
Zakup modnych butów
Wyjście do kina
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Nauczyciel mianowany
Zarobki miesięczne:
Brutto:
Netto:

Ile miesięcznie kosztuje go/ją

koszt

wynajem dwupokojowego mieszkania w Warszawie
Jedzenie
Telefon
Bilet miesięczny
Ubrania
Środki czystości
Suma wydatków

Czy stać go na:

koszt

pilną prywatną wizytę u dentysty na leczenie kanałowe zęba?
Kolację w restauracji?
Zakup modnych butów
Wyjście do kina
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Sprzedawca
Zarobki miesięczne:
Brutto:
Netto:

Ile miesięcznie kosztuje go/ją

koszt

wynajem dwupokojowego mieszkania w Warszawie
Jedzenie
Telefon
Bilet miesięczny
Ubrania
Środki czystości
Suma wydatków

Czy stać go na:

koszt

pilną prywatną wizytę u dentysty na leczenie kanałowe zęba?
Kolację w restauracji?
Zakup modnych butów
Wyjście do kina
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Ogrodnik
Zarobki miesięczne:
Brutto:
Netto:

Ile miesięcznie kosztuje go/ją

koszt

wynajem dwupokojowego mieszkania w Warszawie
Jedzenie
Telefon
Bilet miesięczny
Ubrania
Środki czystości
Suma wydatków

Czy stać go na:

koszt

pilną prywatną wizytę u dentysty na leczenie kanałowe zęba?
Kolację w restauracji?
Zakup modnych butów
Wyjście do kina
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Pracownik serwisu sprzątającego
Zarobki miesięczne:
Brutto:
Netto:

Ile miesięcznie kosztuje go/ją

koszt

wynajem dwupokojowego mieszkania w Warszawie
Jedzenie
Telefon
Bilet miesięczny
Ubrania
Środki czystości
Suma wydatków

Czy stać go na:

koszt

pilną prywatną wizytę u dentysty na leczenie kanałowe zęba?
Kolację w restauracji?
Zakup modnych butów
Wyjście do kina
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Salowa
Zarobki miesięczne:
Brutto:
Netto:

Ile miesięcznie kosztuje go/ją

koszt

wynajem dwupokojowego mieszkania w Warszawie
Jedzenie
Telefon
Bilet miesięczny
Ubrania
Środki czystości
Suma wydatków

Czy stać go na:

koszt

pilną prywatną wizytę u dentysty na leczenie kanałowe zęba?
Kolację w restauracji?
Zakup modnych butów
Wyjście do kina
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Pielęgniarz
Zarobki miesięczne:
Brutto:
Netto:

Ile miesięcznie kosztuje go/ją

koszt

wynajem dwupokojowego mieszkania w Warszawie
Jedzenie
Telefon
Bilet miesięczny
Ubrania
Środki czystości
Suma wydatków

Czy stać go na:

koszt

pilną prywatną wizytę u dentysty na leczenie kanałowe zęba?
Kolację w restauracji?
Zakup modnych butów
Wyjście do kina
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Listonosz
Zarobki miesięczne:
Brutto:
Netto:

Ile miesięcznie kosztuje go/ją

koszt

wynajem dwupokojowego mieszkania w Warszawie
Jedzenie
Telefon
Bilet miesięczny
Ubrania
Środki czystości
Suma wydatków

Czy stać go na:

koszt

pilną prywatną wizytę u dentysty na leczenie kanałowe zęba?
Kolację w restauracji?
Zakup modnych butów
Wyjście do kina
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Kurier
Zarobki miesięczne:
Brutto:
Netto:

Ile miesięcznie kosztuje go/ją

koszt

wynajem dwupokojowego mieszkania w Warszawie
Jedzenie
Telefon
Bilet miesięczny
Ubrania
Środki czystości
Suma wydatków

Czy stać go na:

koszt

pilną prywatną wizytę u dentysty na leczenie kanałowe zęba?
Kolację w restauracji?
Zakup modnych butów
Wyjście do kina
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Dyrektor w banku
Zarobki miesięczne:
Brutto:
Netto:

Ile miesięcznie kosztuje go/ją

koszt

wynajem dwupokojowego mieszkania w Warszawie
Jedzenie
Telefon
Bilet miesięczny
Ubrania
Środki czystości
Suma wydatków

Czy stać go na:

koszt

pilną prywatną wizytę u dentysty na leczenie kanałowe zęba?
Kolację w restauracji?
Zakup modnych butów
Wyjście do kina
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Minister w rządzie
Zarobki miesięczne:
Brutto:
Netto:
Ile miesięcznie kosztuje go/ją

koszt

wynajem dwupokojowego mieszkania w Warszawie
Jedzenie
Telefon
Bilet miesięczny
Ubrania
Środki czystości
Suma wydatków

Czy stać go na:

koszt

pilną prywatną wizytę u dentysty na leczenie kanałowe zęba?
Kolację w restauracji?
Zakup modnych butów
Wyjście do kina
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Programista
Zarobki miesięczne:
Brutto:
Netto:
Ile miesięcznie kosztuje go/ją

koszt

wynajem dwupokojowego mieszkania w Warszawie
Jedzenie
Telefon
Bilet miesięczny
Ubrania
Środki czystości
Suma wydatków

Czy stać go na:

koszt

pilną prywatną wizytę u dentysty na leczenie kanałowe zęba?
Kolację w restauracji?
Zakup modnych butów
Wyjście do kina
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Prezenter/ka wiadomości TV
Zarobki miesięczne:
Brutto:
Netto:

Ile miesięcznie kosztuje go/ją

koszt

wynajem dwupokojowego mieszkania w Warszawie
Jedzenie
Telefon
Bilet miesięczny
Ubrania
Środki czystości
Suma wydatków

Czy stać go na:

koszt

pilną prywatną wizytę u dentysty na leczenie kanałowe zęba?
Kolację w restauracji?
Zakup modnych butów
Wyjście do kina
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Specjalista w agencji reklamowej
Zarobki miesięczne:
Brutto:
Netto:
Ile miesięcznie kosztuje go/ją

koszt

wynajem dwupokojowego mieszkania w Warszawie
Jedzenie
Telefon
Bilet miesięczny
Ubrania
Środki czystości
Suma wydatków

Czy stać go na:

koszt

pilną prywatną wizytę u dentysty na leczenie kanałowe zęba?
Kolację w restauracji?
Zakup modnych butów
Wyjście do kina
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Przedstawiciel handlowy przemysłu
tytoniowego
Zarobki miesięczne:
Brutto:
Netto:
Ile miesięcznie kosztuje go/ją

koszt

wynajem dwupokojowego mieszkania w Warszawie
Jedzenie
Telefon
Bilet miesięczny
Ubrania
Środki czystości
Suma wydatków

Czy stać go na:

koszt

pilną prywatną wizytę u dentysty na leczenie kanałowe zęba?
Kolację w restauracji?
Zakup modnych butów
Wyjście do kina
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PO CO OBYWATELOWI PAŃSTWO PRAWA?
wykład Szymona Osowskiego4
wygłoszony 27 maja 2020 roku

Nasza konstytucja jest świetna, mimo że sobie z tego nie zdajemy sprawy. W szkole powinien być osobny
przedmiot „prawa i wolności”.
Można podzielić konstytucję na kilka części. Pierwsza mówi, w jakim państwie żyjemy. Druga, chyba
najważniejsza to to, jakie mamy prawa i wolności. Trzecia część, która może w codziennym życiu najmniej nas
interesuje, to to, jak funkcjonują instytucje publiczne, jakie są podstawowe reguły funkcjonowania prezydenta,
parlamentu czy Trybunału Konstytucyjnego.
Pierwsza rzecz, która pojawia się w art. 2, to niedookreślona formuła, że Rzeczpospolita Polska jest
demokratycznym państwem prawa. W Polsce mamy taki nawyk, że demokracja to są w jakimś sensie rządy
większości. Demokracja – a więc zagłosujmy i większość wygrywa. Owszem, demokracja to rządy większości
(partia czy grupa zdobywa większość głosów i podejmuje się prowadzić sprawy państwa),
ale w demokratycznym państwie prawa muszą być przestrzegane i dostrzegane prawa i wolności osób, które
są w mniejszości. Osoby które nie są w większości, też muszą uczestniczyć w tej demokracji. W przeciwnym
razie mamy dyktat większości.
Najważniejszy dokument w Polsce – konstytucja – jest takim instrumentem postępowania zarówno dla
polityków, administracji, jak i obywateli. Cieszę się, że jest ona długa i zawiera wiele różnych rozwiązań,
dlatego, że my się tego musimy uczyć. Przez ostatnich 20 lat nie było takiego myślenia o konstytucji, co w niej
jest. Nie sięgaliśmy do niej. Trochę się cieszę, że w ostatnich latach dużo osób sięgnęło do tego dokumentu
i zaczęliśmy ją czytać. Samo słowo konstytucja pojawiło się w mediach, dyskutujemy o niej.
Czyli mamy państwo prawo – reguły, do których wszyscy się muszą stosować. W zwrocie „państwo prawa” jest
założenie, że prawo jest przestrzegane zarówno przez nas, jak i tych, którzy w naszym imieniu rządzą,
zarządzają państwem. W Polsce władza zwierzchnia należy do narodu, więc lepiej mówić o tych, który
zarządzają w naszym imieniu naszym miastem, gminą czy państwem.
Druga część tego zwrotu to prawa i wolności. Czyli podsumowując mamy demokrację, czyli rządzi większość,
ale musi pamiętać o mniejszości. Dwa, mamy państwo prawa wpisane w konstytucji i przestrzegamy tego
prawa. Mamy jeszcze prawa i wolności.
Mamy konstytucję z 1997 i jej największym bogactwem są dwie najważniejsze rzeczy. To art. 7 konstytucji,
który powinniśmy zawsze znać - że władze w Polsce działają na podstawie i w granicach prawa. Co to oznacza?
Że każda osoba, która znajduje się w administracji, zarówno w gminie, w mieście, jak i w szkole musi się
stosować do tej reguły. Może robić tylko to, co wynika w z prawa. Żeby prezydent miasta mógł coś zrobić,
to zgodnie z art. 7 musi to być zapisane w jakimś akcie prawnym, że on może to zrobić. Jeśli nie jest zapisane,
to nie może się tego podejmować. Z art. 7 wynika, że jeśli jesteś politykiem i zarządzasz w naszym imieniu

Szymon Osowski – od 2010 roku Prezes Zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog, prawnik. Odznaczony
przez prezydenta złotym Krzyżem Zasługi. Ukończył Szkołę Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
oraz Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych.
4
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i chcesz coś zrobić, to musisz znaleźć przepis, który mówi do ciebie „możesz to zrobić” albo ci nakazuje to
zrobić. Jeśli nie znajdziesz takiego przepisu, to nie możesz w tym zakresie czegoś realizować.
Kiedy mówimy do władz naszego miasta „zróbcie nam strefę sportową”, to wtedy władze szukają przepisu,
który stanowi, czy możemy zrobić strefę sportową. I jest napisane w ustawie o samorządzie gminnym, że sport
jest zadaniem władz lokalnych. Jeśli by tego nie było w ustawie o samorządzie gminnym, że sport jest zadaniem
miasta, to władze nie mogłyby tego zrobić. Władze szkoły również muszą robić to, co wynika z przepisów. Jeśli
dany przepis zakazuje albo nie ma żadnego przepisu, to nie można danej rzeczy zrobić. Odwrotnie jest
w przypadku wolnych ludzi – my możemy robić wszystko, co nie jest zakazane.
Art. 7 jest fundamentalny, a on jest wielokrotnie w Polsce, mówiąc wprost, naruszany. Władze różnego szczebla
raczej się do tego nie stosują. Niektóre samorządy – mniejsze miasta czy gminy – wydają swoje gazety.
Prezydent, wójt, burmistrz mówi, że od teraz będziemy wydawać gazetę z serwisem internetowym. W żadnym
przepisie nie jest napisane, że władza może prowadzić gazetę. Zatem, gdybyście się spotkali z sytuacją,
że władze lokalne prowadzą gazetę albo telewizję, to jest to naruszenie zasad.
Jest druga ważna rzecz w konstytucji – rozdział II prawa i wolności. To jest dla nas fundamentalne. Mówi, jak na
co dzień możemy funkcjonować w demokratycznym państwie prawa. Rozdział odpowiada na wiele pytań.
Można poszukać w konstytucji odpowiedzi na swoje pytania związane z naszym funkcjonowaniem w systemie
edukacji.
Przykład telefonów komórkowych. Czy ktoś może czytać w moim telefonie? Czy rodzicie mogą czytać
wiadomości i treści w moim telefonie, jeśli jestem osobą niepełnoletnią? Odpowiedź zapisana w konstytucji jest
bardzo prosta – każda osoba ma prawo do tajemnicy korespondencji. To jest moje prawo, którego nikt nie
może naruszać. To też wynika z demokratycznego państwa prawa, że państwo ma być przestrzegane przez
wszystkich. Nie tylko przez wybrane osoby. Albo że sobie będę wybierał, jakie prawa respektuję. Bardzo
sprzeciwiam się wybieraniu, jakich praw będę przestrzegał, bo to jest bardzo niebezpieczne.
Powoływanie się na zasadę słuszności też rodzi niebezpieczeństwo – że jako rodzic mogę w imię słuszności
przeczytać, co dziecko pisze na Messengerze, bo to niebezpieczne. Jeśli uznaję, że żyję w demokratycznym
państwie prawa, to również ja powinienem przestrzegać wszystkich reguł, a więc i moje dzieci mają prawo do
tajemnicy korespondencji.
Mamy takie podejście, że my wybieramy, których reguł przestrzegamy, a których nie, politycy wybierają,
których reguł przestrzegają, a których nie, w szkole dyrektor czy nauczyciele wybierają sobie, których reguł
przestrzegają, a których nie. I to się nawarstwia.
Wracając co szkoły i telefonów komórkowych. Szkoła na podstawie art. 7 musi działać w granicach
i na podstawie prawa, czyli musi przestrzegać reguł, tak jak administracja. Prawo oświatowe reguluje, co statut
szkoły może zawierać, jeśli chodzi o telefony komórkowe. W statucie można tylko zapisać warunki wnoszenia
i korzystania z telefonów oraz innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły. Nie można wpisać zakazu
korzystania z telefonów. Wprost z konstytucji wynika, że w szkole można wyłącznie uregulować, jak się wnosi
i jak się korzysta z telefonów. Tymczasem szkół, w których jest zakaz korzystania z telefonów, jest bardzo dużo.
A stanowi to naruszenie nie tyle ustawy Prawo oświatowe, co konstytucji.
Podstawowym działaniem powinno być wzięcie do jednej ręki statutu szkoły, a do drugiej konstytucji.
I sprawdzenie. Edukacja prawna nie powinna się odbywać tak, że „teraz przeczytajcie konstytucję od art. 1
do 30, a najlepiej to się nauczcie”. Najłatwiej by to przyszło, gdybyśmy naprawdę przeczytali te statuty,
przejrzeli je, zastanowili się. Nie tylko zresztą statuty.
Spotkałem się też ze szkołami, w których telefony są w jakimś zakresie odbierane osobom będącym
w szkole. I znowu, konstytucja stanowi o prawie własności. Nikt nam nie może odbierać prawa własności.
Zdarzało się, że ktoś naruszył reguły korzystania z telefonu i komórka była odbierana tej osobie. A nie może
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nauczyciel ani nikt inny w szkole zabrać tego telefonu. Może zażądać dostosowania się do zasad korzystania,
ale nie może zabrać. Oczywiście, jeśli użyję telefonu w sposób niezgodny z zasadami, mogę ponieść tego
konsekwencje.
W szkole czasami ktoś coś pisze, a potem przekazuje dalej kartkę. I znów to jest reguła tajemnicy
korespondencji. Nawet jeśli nauczycielka odbiera tę kartkę, to nie może jej przeczytać. To wynika z rozdziału II
konstytucji, naszych praw i wolności.
Kolejna rzecz, która może być dosyć ciekawa. Czy ja mogę zdecydować jako osoba niepełnoletnia, czy będę
uczestniczył w lekcjach religii albo innych lekcjach wyznaniowych? Konstytucja odnosi się do tej kwestii. Można
powiedzieć, że jest przegadana, bo mamy tam dużo praw i wolności. W konstytucji jest napisane i wskazane, że
rodzice decydują o kwestiach wyznaniowych. Ale jeśli osoba jest już świadoma (i nie określa się wieku) i może
podejmować decyzje, to ta osoba powinna decydować w tym zakresie. To powinno się brać jej opinie o udziale
w lekcjach religii i innych lekcjach związanych z wyznaniem pod uwagę.
Kolejna rzecz, o której musimy pamiętać w szkole, to swoboda wypowiedzi, która jest fundamentem
demokracji. I ta swoboda wypowiedzi jest bardzo daleko idąca. Możemy się swobodnie wypowiadać,
swobodnie komentować, możemy poddawać uzasadnionej krytyce, to też jest część swobody wypowiedzi. Nie
ma demokracji bez wolności wypowiedzi i bez tego, że możemy sformułować dowolny przekaz, nie obawiając
się represji z tego powodu. Tu znowu mamy konstytucję.
Nie ma demokracji bez jawności. Częścią wolności wypowiedzi jest to, że możemy się dowiadywać, co robią
politycy w naszym imieniu. W demokracji musimy wiedzieć, co robią ci, którzy rządzą. W konstytucji jest prawo
do informacji, do wiedzy o tym, co robią politycy. Co się robi za publiczne pieniądze, jak instytucje funkcjonują.
Bo bez tych informacji my nie jesteśmy w stanie podejmować jakichkolwiek decyzji.
Czym jest to prawo do informacji? Możemy zapytać każdą instytucję publiczną, co ona robi i jak funkcjonuje.
Jakbym chciał wybrać lub zmienić szkołę, to się mogę dowiedzieć, co się w tej szkole dzieje, jakie są wydarzenia
związane z przemocą, jakie są wyniki edukacyjne, czy jacyś nauczyciele mieli postępowanie dyscyplinarne,
o jakieś kwestie związane z finansami. Albo jeśli się interesuję ochroną środowiska – administracja zbiera
informacje o zanieczyszczeniu - i chciałbym uzyskać te informacje, jaki zakład emituje zanieczyszczenie. Ja mogę
zapytać każdą administrację, bo bez tego my nie wiemy, jak to państwo funkcjonuje.
W szkole można pytać też o protokoły z rady pedagogicznej. Zostaną z niego ewentualnie usunięte imiona
i nazwiska lub zdania, które pozwalają zidentyfikować, kogo sprawa dotyczy, ale generalnie cały protokół musi
być dostępny dla każdego w szkole i nie tylko. Można też pytać o kwestie finansów w szkole.
W demokratycznym państwie prawa bardzo jest podkreślane prawo do wiedzy. Ponieważ politycy rządzą
w naszym imieniu, to my musimy wiedzieć, co oni robą. Nie tylko politycy, w ogóle jak to państwo w różnych
elementach funkcjonuje, w szkole (bo system edukacji jest częścią państwa, tym bardziej, że do 18. roku życia
obowiązuje przymus edukacyjny), w zakresie ochrony środowiska, w zakresie transportu publicznego itd.
Prawo do informacji jest chronione jako prawo fundamentalne. Jak pytamy szkołę o protokół z rady
pedagogicznej, czy ile coś kosztowało, to z racji na fundamentalny charakter tego prawa możemy to również
zrobić anonimowo. Nawet jeśli ja wyślę maila z anonimowego konta z prośbą o przesłanie skanów z rady
pedagogicznej i się nie podpiszę, to szkoła również ma obowiązek taki wniosek wykonać. To wynika
z konstytucji.
Ta anonimowość nam zapewnia to, że nie zawahamy się tego prawa użyć i nie doświadczymy z tego tytułu
represji. Bo w idealnym świecie politycy, władze szkoły powinny się cieszyć, że społeczeństwo pyta,
ale w rzeczywistości nikt nie lubi być odpytywany z tego, co robi, i zdarzają się czasami represje.
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Korzystajcie z tego, dowiadujcie się i podejmujcie na tej podstawie decyzje. Powinniśmy być w szkole
partnerami, ale żeby być partnerami, musimy mieć prawo do tego, żeby zapytać, jeśli jesteśmy zainteresowani.
To pomaga w dyskusji. Bo jeśli mówimy, że mamy pomysł na szkołę, a szkoła mówi, że nie mamy pieniędzy,
to wtedy mogę powiedzieć „dobrze, to ja przejrzę wydatki z 2 ostatnich lat i zaproponuję jakieś inne elementy”.
Czyli to uprawnienie jest też do tego. Albo gmina powie, że nie ma pieniędzy, a mieszkańcy coś by chcieli.
Wtedy warto przejrzeć wydatki gminy i powiedzieć „słuchajcie, jeśli wydaliście 100 000 na prowadzenie
Facebooka, to możecie zamiast na Facebooka zaproponować za sto albo 50 000 tysięcy jakieś rzeczy potrzebne
lokalnej społeczności”. I wtedy dyskusja oparta jest na faktach.

Link do nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=oh_ikcR_akY
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Lektury dodatkowe

Portal programu
Kształcenie Obywatelskie w Szkole
Samorządowej
Centrum Edukacji Obywatelskiej
https://koss.ceo.org.pl/koss-online/vii

Democracy Photo Challenge – zdjęcia
z konkursu
https://www.flickr.com/photos/demok
racjato/

Rozmowa z prof. Ewą Łętowską
o demokracji a rządów większości
https://www.youtube.com/watch?v=e
bq9mhdKuNc
Rozmowa z prof. Ewą Łętowską
o demokracji, rządach większości
i konstytucji
https://www.youtube.com/watch?v=w
GtLL2Vli8I
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Warsztaty

Podziel uczniów na grupy i poproś, żeby zastanowili się, co sądzą o poniższych sytuacjach w kontekście państwa
prawa.


Urzędnik miejski nałożył na swoje zdjęcie profilowe na prywatnym profilu w mediach
społecznościowych nakładkę partii politycznej. Co sądzicie o tej sytuacji?



W trakcie załatwiania sprawy w urzędzie słyszysz, że urzędnik ma dość głośno nastawioną audycję
o treściach religijnych. Co sądzicie o tej sytuacji?



W szkolnym systemie oceniania zapisano, że dopuszcza się trzy sprawdziany tygodniowo. Tymczasem
nauczyciel geografii zapowiada czwarty, mówiąc, że te zapisy go nie interesują. Co sądzicie o tej
sytuacji?



Budynek szkolny jest oszpecony wulgarnymi napisami. Postanawiacie umyć go. Po kilku dniach okazuje
się, władze dzielnicy mają pretensje, że nie wystąpiliście o zgodę na prace porządkowe na budynku
będącym własnością publiczną. Co sądzicie o tej sytuacji?



Według nowego regulaminu ośrodka sportu i rekreacji ze względów bezpieczeństwa kobiety nie mogą
korzystać z parku po godzinie 20. Co sądzicie o tej sytuacji?



Nauczyciel nazwał ucznia „leniwym kretynem”. Uczeń odpowiedział mu: „chyba mówisz
o sobie”. Uczeń ma być zawieszony w prawach ucznia. Co sądzicie o tej sytuacji?



Uczennica ma kolorowe włosy. Dostaje ocenę niedostateczną za zachowanie urągające tradycji szkoły.
Co sądzicie o tej sytuacji?



Samorządowi uczniowskiemu zależy na tym, żeby doceniać najlepszych nauczycieli. Proszą dyrektora
o informację, jakie są zasady przyznawania dodatków motywacyjnych i nagród. Dyrektor odpowiada,
że uczniowie nie powinni się interesować pieniędzmi. Co sądzicie o tej sytuacji?
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SAMORZĄD LOKALNY, SAMORZĄD WARSZAWSKI. JAKĄ
ROLĘ PEŁNI W DEMOKRACJI?
wykład Pauliny Nowickiej5
wygłoszony 17 czerwca 2020 roku

Bardzo mi zależy, żeby was zachęcić, żebyście się włączyli we współdecydowanie o tym, jaka jest Warszawa.
I chciałabym wam pokazać, jak miasto stołeczne Warszawa jest otwarte na rozmowę i jak wiele od was zależy,
bo możecie wychodzić z inicjatywą, z propozycją robienia różnych rzeczy, dyskutowania o różnych rzeczach.
Żeby wam pokazać, że wy naprawdę macie wpływ. Nie trzeba być radnym, być we władzach, być urzędnikiem,
ważną personą. Żeby mieć wpływ, wystarczy być mieszkańcem Warszawy,.
Muszę zacząć od prehistorii greckiej, od pochodzenia słowa demokracja. Słowa demos i kratos czyli lud
i władza, władza ludu jak najbardziej pasują do samorządu, bo jest po prostu najbliżej ludzi.
W Polsce mamy samorząd lokalny. Gmin jest prawie 2 500 i są to podstawowe jednostki podziału
administracyjnego kraju, o czym mówi konstytucja. Samorząd terytorialny, lokalny jest zagwarantowany
konstytucją. To, że potem mamy powiaty i województwa, to już jest kwestia ustaw. Natomiast to, że musi być
ta jednostka najbliżej ludzi, jest zagwarantowane konstytucją. To pokazuje, że jest to jeden z kluczowych
wymiarów demokracji w naszym kraju.
Samorząd lokalny to jest zorganizowana społeczność zamieszkująca pewny teren. W naszym przypadku jest to
oczywiście Warszawa. Gdybyśmy mieli opustoszoną Warszawę - nie byłoby mieszkańców, nie moglibyśmy
mówić o samorządzie gminnym, bo muszą być spełnione te dwa warunki – ludzie i terytorium. I tym ludziom
jest powierzona funkcja kierowania i zarządzania różnymi rzeczami, które są ważne dla tej społeczności, są taką
podstawową potrzebą. Szczegóły są w ustawie o samorządzie gminnym, natomiast te ogólne uwarunkowania
są tak naprawdę wspólne dla wszystkich krajów europejskich. Jesteśmy jednym z pierwszym krajów, który
podpisał Europejską Kartę Samorządu Lokalnego, gdzie są określone wspólne prawa samorządów.
Obchodzimy w tym roku rocznicę pierwszych wolnych wyborów samorządowych po okresie PRL-u. Rocznicę
mieliśmy 27 maja. Wtedy też obchodzimy Dzień Samorządowca.
Już w średniowieczu mieliśmy taką namiastkę samorządności w miastach. Ponieważ miastom nadawano pewne
przywileje, pewne prawa i można się było w ramach tych praw rządzić. Natomiast ten prawdziwy samorząd,
czyli możliwość samorządzenia się na danym terytorium, oczywiście w jakichś granicach prawnych, to okres
dwudziestolecia międzywojennego. Czyli między I i II wojną światową, kiedy Polska się scalała, wtedy
wprowadzono samorząd gminny i kolejne szczeble samorządu.
Później, w okresie, gdy Rosja miała na nas bardzo duży wpływ i nie było demokracji, były gminy, ale nie były one
samorządne, tylko miały nadanych różnych włodarzy z władzy centralnej, którzy w nich administrowali.
To, co jest takimi kluczowymi wyzwaniami, kiedy mówimy o samorządzie lokalnym, czy też gminnym, to to, że
tak naprawdę musimy zapewnić każdemu mieszkańcowi równe prawo do miasta. Warszawę zamieszkuje
prawie 2 mln mieszkańców. Połowa mieszkańców Warszawy nie urodziła się naszym mieście, tylko z różnych
Paulina Nowicka - Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. strategii rozwoju miasta. Naczelnik
Wydziału Strategii Rozwoju Miasta w Biurze Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju w Urzędzie m.st.
Warszawy. Doktor nauk o Ziemi, ekspert ds. polityki rozwoju i zarządzania strategicznego. Były wykładowca
na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie polityki regionalnej i zarządzania strategicznego. Współautorka
strategii rozwoju gmin i regionów oraz publikacji dotyczących zarządzania i rozwoju lokalnego.
5

52

przyczyn tutaj przyjechała. Różnimy się pod względem wieku, zamożności, stylu życia, poglądów, koloru skóry,
języka, którym władamy, orientacji seksualnej itd. I każdy ma jakieś specyficzne potrzeby, oczekiwania
względem Warszawy. Kiedy myślimy o wspólnym zarządzaniu miastem, które odpowiada ogółowi
mieszkańców, to bardzo trudno wyważyć te prawa do miasta.
Żeby zobrazować – część Warszawy mówi, że najlepiej, żeby samochodem można było wszędzie dojechać, żeby
można było zaparkować od samym Pałacem Kultury, pod samą klatką, w której się mieszka. Inni mówią, jest to
bez sensu, bo po pierwsze wpływa to na nasze zdrowie, bo mniej się wtedy ruszamy, gorsza jest nasza kondycja
fizyczna, mamy więcej spalin w mieście, mamy zastawioną przestrzeń publiczną, mnożą się korki itd. W ramach
samorządu warszawskiego musimy zdecydować, które rozwiązanie jest lepsze. Na ogół nic nie jest czarno-białe,
poruszamy się w skali szarości. Ale trzeba wymyślić dobre rozwiązania dla dobra ogółu mieszkańców.
Kolejna rzecz to coś, co się zmieniało szczególnie w ostatnich 30 latach samorządności w Warszawie.
Mieszkaniec nie jest tylko klientem, użytkownikiem, osobą, która tylko korzysta z oferty usług. Jest twórcą
miasta, bo każde nasze zachowanie, nasz codzienny wybór wpływa na to, jaka jest Warszawa. To, czy
segregujcie śmieci, pomagacie jakimś seniorom, którzy mieszkają blisko Was, interesujecie się sprawami
miasta, głosujecie w budżecie obywatelskim. To wszystko wpływa na to, jaka będzie Warszawa. Czasami ten
wpływ jest widoczny od razu, czasami będzie widoczny w przyszłości. To, co robimy z naszym środowiskiem
przyrodniczym, najbardziej odczują przyszłe pokolenia. I o tym też musimy pamiętać.
Chciałabym wam opowiedzieć o tym, jakie są możliwości włączenia się w decydowanie o tym, jaka jest
Warszawa, co dzieje się w Warszawie w takich 4 skalach. Miasta, czyli ogółu Warszawy, dzielnicy, osiedla
i zatrzymam się na szkole.
Zaczynając od miasta, pierwsza podstawowa rzecz - mamy bezpośrednie wybory, w których wybieramy
prezydenta. Znacie pewnie tego pana, nazywa się Rafał Trzaskowski. Wybieramy również w wyborach
60 radnych miejskich. Na czele radnych stoi przewodniczący, w naszym przypadku przewodnicząca – Ewa
Malinowska-Grupińska, która kieruje pracami rady miasta. Prezydent jest osobą, która odpowiada za realizację
różnych rzeczy. A radni miasta ustalają, co ma zostać zrobione, bo ustalają budżet miasta, uchwalają kierunki,
strategię rozwoju miasta.
Warszawa jest specyficzna - mamy swoją ustawę o ustroju m.st Warszawy. Mamy również radnych
dzielnicowych, bo mamy podział na 18 dzielnic, które są tzw. jednostkami pomocniczymi. Czyli one nie są same
w sobie odrębnymi samorządami, tylko są specjalnie wydzielone w Warszawie, bo Warszawa jest wielkim
miastem, trzeba powiedzieć. 517 km2. Żebyście sobie zdawali z tego sprawę, jesteśmy więksi od Paryża.
Natomiast już nie wybieramy burmistrzów dzielnicowych, bo to radni w dzielnicach wybierają zarząd dzielnicy.
I tam w ramach zarządu jest burmistrz i zastępcy burmistrza. Tych radnych w dzielnicach jest od 21 do
28 w zależności od wielkości dzielnicy, bo to zależy od liczby ludności dzielnicy.
My, mieszkańcy możemy wychodzić z inicjatywą referendum, czyli podejmowania decyzji w trybie głosowania.
10% uprawionych do głosowania mieszkańców musi podpisać taki wniosek o referendum np. chcielibyśmy się
samoopodatkować, będziemy płacić dodatkowy podatek na rzecz ochrony środowiska. Ponad 130 000
musiałoby taki wniosek podpisać, bo około 1,3 mln osób ma czynne prawo wyborcze, czyli ma możliwość
wybierania władz.
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Frekwencja wyborcza to jest rzecz, o której wszyscy zawsze mówią. W większości przypadków mniejszość osób
uprawnionych do głosowania wybiera władze, które potem rządzą. To jest prosta rzecz - pójść na wybory
i zagłosować. W 2018 roku mieliśmy bardzo duży skok, na ogół jednak ta frekwencja oscyluje wokół 50%.
To duże wyzwanie (przed którym ogólnie stoimy w Polsce), że nasze społeczeństwo obywatelskie nie do końca
jest rozwinięte tak, jak byśmy tego chcieli. Jak popatrzymy na inne demokracje, jak tam wygląda frekwencja, to
tam jest znacznie wyższa. W niektórych krajach jest kara finansowa za niepójście na wybory.
To, co może was zainteresować, to to, kim są kandydaci na radnych. Muszę wam powiedzieć, że znaczna grupa
kandydatów na radnych miejskich to są osoby młode między 18 i 29. rokiem życia, bo żeby zostać radnym,
trzeba mieć w dniu wyborów ukończone 18 lat. By zostać prezydentem Warszawy czy też burmistrzem, czy
wójtem jakieś gminy, trzeba mieć ukończone 25.
Rzecz, która mnie cały czas martwi, to to, że Warszawiacy nie do końca interesują się tym, co się dzieje
w mieście i w ostatnich latach obserwujmy w ogóle spadek tego zainteresowania.
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Dwa razy w roku prowadzimy takie badania, to się nazywa barometr warszawski. Możecie sobie wejść na
stronę [https://www.um.warszawa.pl/o-warszawie/warszawa-w-liczbach/barometr-warszawski] i zobaczyć, jak
warszawiacy oceniają różne aspekty życia w Warszawie. Między innymi pytamy ich o to, czy w ogóle interesują
się tym, co się dzieje w Warszawie. Zobaczcie, zaledwie połowa osób deklaruje takie zainteresowanie. To jest
duże wyzwanie, żeby zainteresować warszawiaków, żeby nie patrzyli tylko na siebie, swoją rodzinę, znajomych,
ewentualnie najbliższą okolicę, w której się mieszka, tylko żeby spojrzeli szerzej. Bo to jest nasze miejsce życia
i to, co się dzieje w jednej części miasta, wpływa na inną część miasta. Więc warto się angażować, skoro mamy
takie prawo, bo nie wszyscy takie prawo mają. Nam dano to prawo, a bardzo rzadko z niego korzystamy.
A teraz opowiem wam o różnych możliwościach zaangażowania się. Pierwsza rzecz – budżet obywatelski.
To możliwość wymyślenia, co warto by było zrobić w naszej najbliższej okolicy lub w skali całego miasta.
Przygotowujemy propozycje projektu, zbieramy pod nim kilkanaście, kilkadziesiąt podpisów i składamy taki
projekt. Jest oceniany przez urzędników, czy on w ogóle da się zrealizować, czy oszacowane koszty tego
projektu są realne. Później jest głosowanie mieszkańców, każdy może zagłosować. Tu nie ma ograniczeń
wiekowych. A później urząd miasta realizuje takie projekty. I te projekty dotyczą bardzo wielu różnych rzeczy.
Mogą to być miejsca spędzania wolnego czasu, czy też tereny zielone (bardzo wiele drzew sadzi się z budżetu
obywatelskiego). Mogą to być różnego rodzaju zajęcia, mogą to być przeglądy filmowe, może to być
infrastruktura, drogi rowerowe czy stacje naprawcze rowerów, mogą to być parkingi kiss and ride przed
szkołami, toalety publiczne, czy choćby murale. Tych projektów jest bardzo dużo. Natomiast to, co nas cały czas
martwi, to to, że bardzo mało osób głosuje na projekty, bo na ogół oscylujemy około 10% mieszkańców
niezależnie od wieku.
Parę lat temu sprawdzałam, jak to działa w innych miastach - liderem był Wrocław, gdzie głosowało 30%, co też
by było dla mnie niezadawalające, że tylko 30% decyduje, jakie projekty będą realizowane.
Co ważne, nie można głosować przeciw tym projektom, głosuje się za projektami i jeśli jakaś konkretna grupa
się skrzyknie, to może przeforsować projekt, który innym osobom nie będzie się podobał. Obecnie od zeszłego
roku budżet obywatelski w największych miastach, w miastach na prawach powiatu jest elementem
obowiązkowym. Prawo polskie nakazuje robić budżet obywatelski. Warszawa robiła już coś takiego wcześniej,
wtedy mieliśmy nazwę „budżet partycypacyjny”.
Kolejną fajną rzeczą, poprzez którą można się włączyć w to, co się dzieje (może trochę trudniejszą, bo trzeba
nieco pracy włożyć od siebie), jest inicjatywa lokalna. Macie jakiś pomysł, żeby coś zrobić i chcecie uczestniczyć
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w robieniu tego (bo w budżecie obywatelskim urząd miasta wszystko za was zrobi). A tutaj trzeba włożyć pracę
albo jakieś zasoby, jakieś rzeczy albo dołożyć pieniądze. W zeszłym roku mieliśmy złożonych 56 takich
wniosków. 13 zostało wycofanych, a 43 zostały zrealizowane lub są jeszcze w tym roku realizowane. Bardzo
fajna rzecz. Można na swoim osiedlu zrobić coś, co będzie ogólnodostępne. Zrobić jakąś strefę spędzania
wolnego czasu, posadzić zieleń itd. Tylko musicie się włączyć w robienie tego.
Kolejna rzecz – konsultacje społeczne. Coś, co często jest wymogiem ustawowym. Natomiast miasto dużo ich
robi z własnej inicjatywy, bo uważamy, że najlepiej o tym, jak coś ma wyglądać, jak ma być zaprojektowany
park albo jak mają wyglądać ławki, albo jakie projekty należy realizować, żeby poprawić jakość środowiska
naturalnego, wiedzą mieszkańcy. Bo na co dzień żyją w tym mieście i dokonują różnych obserwacji, mają różne
doświadczenie. Co ważne, to nie jest tak, że tylko urząd decyduje „no dobrze, to tu zrobimy konsultacje
społeczne, zapytamy, co myślą mieszkańcy”. Mieszkańcy sami mogą zgłosić jakiś temat, który powinien
podlegać konsultacjom. W sprawach ogólnomiejskich musimy zebrać 1000 podpisów. W sprawach
dzielnicowych 200. Więc to nie jest dużo. Młodzieżowe rady dzielnic również mogą zaproponować konsultacje
urzędowi.
Możecie sobie zobaczyć na stronie dotyczącej konsultacji, jakie wnioski były dotychczas zgłaszane i co się z nimi
stało. Oczywiście konsultacje społeczne mogą przybierać różną formę. Od tak zwanych gadających głów (czyli
debat, gdzie są eksperci) przez mniej formalne spotkania, gdzie jest dyskusja. Mogą to być warsztaty, mogą to
być spotkania w terenie. Jak planujemy zagospodarowanie przestrzeni, to lepiej nie mówić o jakimś placu czy
skwerze w jakimś zamkniętym budynku, tylko pójść do tej przestrzeni, rozglądać się i zgłaszać swoje propozycje.
To są też chociażby spotkania w takich dziwnych miejscach jak galerie handlowe, które coraz częściej otwierają
się na takie inicjatywy i pozwalają rozstawić stanowisko konsultacyjne. To mogą być ankiety itd.
Żeby wam zobrazować, jak to wyglądało chociażby w zeszłym roku, to w ubiegłym roku przeprowadziliśmy
76 różnych konsultacji, całych takich procesów konsultacyjnych. W ich ramach odbyło się blisko 250 różnych
wydarzeń – spotkań, warsztatów, jakichś punktów konsultacyjnych. Liczba osób, które się zaangażowały nie
była tak duża. To było koło 3-4 tysięcy, natomiast cały czas zależy nam na tym, żeby ludzie się angażowali, bo
lepiej jest mówić, czego chcę i czego potrzebuję na etapie, kiedy coś projektujemy, niż jak coś już wybudujemy
protestować. Więc trzeba się dzielić swoimi opiniami jak najwcześniej.
Jeśli jesteście zainteresowani, jak w ogóle wyglądają konsultacje, to w ubiegłym roku powstała bardzo fajna
książka „Konsultacje społeczne. 24 inspiracje z Warszawy”, gdzie macie opisane 24 procesy konsultacyjne
- jak wyglądały, jakie były bolączki, jakie wyzwania, jakie dobre praktyki będą kontynuowane. Warto do tego
zajrzeć.
Kolejna rzecz – organizacje pozarządowe. Jeśli słyszeliście o drabinie partycypacji, gdzie najpierw jest
informacja, a na samej górze jest delegowanie, czyli powierzanie zadań, to organizacje pozarządowe są właśnie
takim podmiotem, któremu urząd miasta coraz częściej powierza różne zadania, organizując różne konkursy na
realizację zadań publicznych, bo organizacje pozarządowe specjalizują się w różnych rzeczach i na ogół mają
najszersze doświadczenia, najwięcej takich wyspecjalizowanych kompetencji, żeby coś zrobić. Te organizacje
pozarządowe są skupione w takich ciałach jak komisje dialogu społecznego. Mamy branżowe komisje takie jak
komisja ds. mieszkaniowych i tam są organizacje, które się zajmują tymi tematami.
Ale jeśli mówimy o organizacjach pozarządowych, warto też wspomnieć o wolontariacie. Każdy z was może się
udzielać w organizacji pozarządowej i w ramach wolontariatu wykonywać jakąś nieodpłatną pracę, żeby pomóc
mieszkańcom, zwierzętom, środowisku, coś zrobić dobrego.
Kolejna ważna rzecz, to edukacja, bo moim zdaniem nie ma demokracji bez wyedukowanych, świadomych
swojej roli obywateli. Wiedza o tym, jak funkcjonuje miasto, jakie mamy prawa, to jest podstawa, żeby móc
pójść do urn wyborczych i żeby później móc się wypowiadać w różnych sprawach. To, co też jest bardzo ważne,
to rozwijanie kompetencji liderskich. Bo zależy nam, żeby jak najwięcej mieszkańców było aktywnych,
podejmowało inicjatywę. Na tym polu robimy różne rzeczy jako urząd. Mamy coś takiego jak projekt
„Nastolatek w samorządzie”, może w nim uczestniczyliście; Warszawską Akademię Młodych Liderów, gdzie
uczymy tworzenia projektów, zarządzania tymi projektami; edukację samorządową studentów i chociażby
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tę grę „Rozegraj miasto”, która pokazuje, jak funkcjonuje miasto i jak wyglądają konsultacje i dialog urzędu
miasta z mieszkańcami.
No i taka podstawowa rzecz to dostęp do informacji. Informacje możecie znaleźć w różnych miejscach i to też
jest duża bolączka, bo mamy duży szum informacyjny. Mamy bardzo dużo portali. Natomiast ja chciałabym was
bardzo zachęcić do korzystania z 19 115, czyli Miejskiego Centrum Kontaktu. Jak będziecie wyrabiać dowód i nie
chce się wam szukać, jakich potrzeba dokumentów, to na 19 115 dostaniecie taką informację. Jak Wam się
spóźnia autobus, to możecie zadzwonić i dowiedzieć się, gdzie się on znajduje. Czyli pozyskiwanie informacji.
Kolejna rzecz, to możecie zgłosić, że coś nie działa. Widzicie połamaną ławkę na przystanku. Albo niepalącą się
latarnię, albo jakąś awarię, woda ze studzienki wycieka albo ktoś porzucił wrak samochodu, ulica jest
nieodśnieżona. Możecie to zgłosić i to Miejskie Centrum Kontaktu przekierowuje natychmiastowo sprawę
do odpowiedniej komórki, która się takimi rzeczami zajmuje i to jest realizowane. Ja korzystam z tego
na co dzień i muszę wam powiedzieć, że to działa i te rzeczy są faktycznie realizowane.
To, co jest jedynym mankamentem, to to, co wynika z polskich przepisów - że nie można tam składać skarg.
Bo nieraz chcemy złożyć oficjalną skargę, a tego nie możemy zrobić. Skargi musimy składać pisemnie, musimy
w nich podać swoje dane osobowe – imię nazwisko i adres.
Natomiast jest jeszcze trzecia rzecz w ramach 19 115 - możecie zgłaszać swoje pomysły. Macie pomysł, żeby coś
zrobić, coś poprawić w mieście, to możecie zadzwonić, a nie szukać na różnych stronach, gdzieby to wysłać.
Urząd tak naprawdę otwarty 24 godziny na dobę. 7 dni w tygodniu.
Na sam koniec, mówiąc o tym, co się dzieje w skali miasta, należy oczywiście powiedzieć o Młodzieżowej Radzie
Warszawy. To jest takie ciało konsultacyjne działające przy Radzie m.st. Warszawy, które opiniuje różne
poważne dokumenty, ale również wychodzi z własną inicjatywą z własnym propozycjami, żeby coś zrobić.
Młodzieżowa Rada Warszawy składa się z przedstawicieli rad dzielnicowych.
Jeżeli mówimy o dzielnicy, no to tutaj oczywiście mamy młodzieżowe rady dzielnic i to są przedstawiciele szkół.
Urzędy dzielnic prowadzą też często jakieś swoje lokalne konsultacje. Ale co jest też bardzo ważne dla rozwoju
demokracji lokalnej, dla wspólnego zarządzania miastem, tworzymy takie specjalne miejsca w Warszawie,
których jest już 105 – Miejsca Aktywności Lokalnej. Takie miejsca bliskie miejscu zamieszkania, takie bardziej
osiedlowe, gdzie można się spotkać i nie trzeba nic płacić. Odbywają się tam różne narady mieszkańców, jak
chcą coś wymyślić albo się przygotowują, żeby złożyć jakąś petycję. Albo jak chcą złożyć projekt do budżetu
obywatelskiego, to mogą się tam spotkać. Tam się też odbywają różne zajęcia. Bardzo fajna sprawa. Te Miejsca
Aktywności Lokalnej są w różnych miejscach – w domach kultury, w klubokawiarniach. Więc to nie zawsze są
takie obiekty, które należą do urzędu miasta – również podmioty prywatne starają się o status Miejsca
Aktywności Lokalnej.
Rady osiedla. Dzielnice Warszawy są duże zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby mieszkańców.
Niektóre dzielnice mogłyby być spokojnie miastami wojewódzkimi. Bo jak popatrzymy na taki Mokotów, który
ma ponad 200 000 mieszkańców, to to jest bardzo duże miasto w Polsce. I żeby ułatwić zarządzanie w ramach
dzielnic, możemy tworzyć rady osiedli. Te rady osiedli też mogą opiniować różne rzeczy i inicjować realizację
różnych projektów. One jakby wspierają urzędy dzielnic w zarządzaniu.
Jeżeli chodzi o szkołę, no to tutaj dwie podstawowe rzeczy – samorząd uczniowski, który jest takim waszym
prawem i tylko od was zależy tak naprawdę, jak bardzo będziecie to wykorzystywać. Ale chciałam wam też
powiedzieć o tym, że w szkołach można tworzyć budżet partycypacyjny, coś na wzór tego, co mamy w skali
miasta i dzielnic. To nie jest obowiązek.
Dwa lata temu był prowadzony taki projekt, w ramach którego przeprowadzono budżet partycypacyjny w kilku
szkołach. Powstała publikacja, która mówi, jak się można zabrać za ten temat i zorganizować budżet
partycypacyjny w swojej szkole.
Jeśli jesteście czymś takim zainteresowani, czyli możliwością wybierania projektów według jakiegoś budżetu,
który przeznaczy np. dyrektor (w tamtym projekcie to było 4 000 zł do rozporządzenia przez uczniów),
to możecie zajrzeć do tego poradnika i możecie taką rzecz zainicjować w swojej szkole.
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Na sam koniec chciałam wam jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. To są różne formy włączania się
w decydowanie w skali miasta, dzielnicy, osiedla czy szkoły. Natomiast to, czy dalej będzie te rozwijane, zostało
zapisane w strategii Warszawa 2030, za którą odpowiadam. To najważniejszy dokument, który mówi, co się
będzie w Warszawie zmieniało do 2030 roku. I tam jeden z trzynastu celów mówi o tym, że wspólnie
decydujemy o naszym mieście, i o tym, że właśnie włączanie mieszkańców różnymi formami decydowania
w to, jaka jest Warszawa, jest naszym priorytetem. A w świetle tej strategii docelowo Warszawa ma być
miastem aktywnych mieszkańców, przyjaznym miejscem i otwartą metropolią. Ta strategia powstała na bazie
głosu mieszkańców. Bo na każdym etapie prac rozmawialiśmy z mieszkańcami, a potem wspólnie z ekspertami
przelewaliśmy to na papier. Więc jest to dokument, który powstał na bazie oczekiwań i potrzeb mieszkańców.
No więc nic dziwnego, że m.in. taki cel, że wspólnie decydujemy, się tam pojawił.
I już ostatnia rzecz i taka moja drobna sugestia dla każdego z was. Jeśli chcemy, żeby świat się zmieniał, to
musimy zmiany zaczynać od siebie. Jeżeli chcemy, żebyśmy byli bardziej odpowiedzialną wspólnotą, bardziej
odpowiedzialnym miastem, to musimy zacząć od siebie. Jak będziecie już mogli iść na wybory – iść na wybory.
Zagłosować w budżecie obywatelskim. Zobaczycie, że coś nie działa – zgłosić to. Jeśli coś wam bardzo
przeszkadza – napisać pismo albo zgłosić to na 19115, zaproponować rozwiązanie. To tak, jak powiedział
Mahatma Gandhi – „Sami musimy stać się zmianą, do której dążymy na świecie”. I z tą myślą chciałbym Was
zostawić.

Link do nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=Nd_6FUiSUNo
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Lektury dodatkowe
„Warszawa po mojemu. Jak działać w mieście i realizować swoje pomysły.
Przewodnik dla wszystkich, którzy chcą mieć wpływ na Warszawę”
2018
http://inicjatywa.um.warszawa.pl/sites/inicjatywa.um.warszawa.pl/files/Warsz
awa%20po%20mojemu%20online_1.pdf

„Młoda Warszawa - Miejski Informator Młodzieżowy”
2017
http://mrw.um.warszawa.pl/sites/default/files/MIM_2017_internet_0.pdf

„Konsultacje społeczne. 24 inspiracje z Warszawy”
2019
http://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/kons
ultacje_spoleczne._24_inspiracje_z_warszawy_0.pdf
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„Informator o Budżecie Obywatelskim”
2019
https://twojbudzet.um.warszawa.pl/sites/twojbudzet.um.warszawa.pl/files/inf
ormator_o_budzecie_obywatelskim_do_internetu.pdf

„Strategia #Warszawa2030”
2018
http://2030.um.warszawa.pl/wp-content/uploads/2018/06/StrategiaWarszawa2030-final.pdf

Gra „Rozegraj miasto”
2019
http://konsultacje.um.warszawa.pl/gra
_rozegraj_miasto_2.0
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„Szkolny budżet partycypacyjny – wskazówki dla początkujących”
2019
https://stocznia.org.pl/app/uploads/2019/11/SBP_publikacja.pdf
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Warsztaty

Podziel uczestników na kilka kilkuosobowych grup. Uczestnicy zapoznają się w swojej grupie z formularzem
zgłaszania projektów w ramach budżetu obywatelskiego:
https://twojbudzet.um.warszawa.pl/sites/twojbudzet.um.warszawa.pl/files/formularz_zgloszeniowy_wzor.pdf)
Następnie ich zadaniem jest wymyślenie czegoś potrzebnego w ich okolicy czy w mieście oraz krótkie opisanie
takiej inicjatywy. Aby prawidłowo oszacować koszty, uczniowie mogą się podeprzeć wycenami uwzględnionymi
na stronie miasta stołecznego Warszawy:
https://twojbudzet.um.warszawa.pl/sites/twojbudzet.um.warszawa.pl/files/cennik__ile_kosztuje_miasto_bo2021.pdf
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