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WSTĘP
W ciągu ostatnich lat imigranci wnieśli ogromny wkład nie tylko w islandzką
gospodarkę, ale również w życie całego społeczeństwa. Ocenia się, że około
50 000 osób, czyli 15% populacji, stanowią na Islandii imigranci.1 Większość
z nas przyjechała na Islandię do pracy, co nawiasem mówiąc prawie zawsze
oznacza pracę dla islandzkich przełożonych. Pomimo iż osoby przyjezdne
stanowią ponad 15% tutejszej populacji, głosy pracowników-imigrantów są
słyszane nazbyt rzadko, a historie dotyczące wyzysku pracowników z zagranicy pojawiają się w wiadomościach sporadycznie. Artykuły publikowane w
mediach skupiają się głównie na opinii islandzkich urzędników związkowych
i pracodawców; opinie samych pracowników zagranicznych wysłuchiwane są
rzadko. Niniejszy projekt jest naszą pierwszą próbą zapełnienia tej luki oraz
pomocy innym pracownikom imigranckim w odzyskaniu przez nich głosu.
Przeanalizowaliśmy ponad 50 historii powierzonych nam przez pracowników
obcego pochodzenia, w tym kilka opisanych wcześniej w artykułach prasowych, a teraz dzielimy się – zachowując anonimowość nadawców – powtarzającymi się świadectwami doświadczeń pracowników w ramach następujących rozdziałów zbiorczych: problemy związane z umowami o pracę,
wolontariat, przywłaszczenie zarobków oraz nękanie. Każda historia została
zakodowana z uwzględnieniem tego, czy badane zjawisko wystąpiło (tak/
nie), a następnie według tego, ile i które z wymienionych zjawisk najczęściej
pojawiają się wśród zarejestrowanych historii. Ponieważ nie jest to badanie
ilościowe, wynikiem nie są konkretne liczby, wybrane metody badawcze
okazały się bardzo przydatne w podkreślaniu głównych trendów. Wybrano
reprezentatywne, uprzednio zanonimizowane cytaty, najlepiej przedstawiające punkt widzenia pracowników w odniesieniu do ich doświadczeń, wraz
z syntezą najczęściej pojawiających się zagadnień– wspomnianych już wcześniej głównych trendów. Prócz analizy dodaliśmy również kilka praktycznych
porad dla wszystkich pracowników, którzy mogą mieć do czynienia z nadużyciami w swoich miejscach pracy.
Napotkaliśmy różne trudności metodologiczne. Po pierwsze, większość pracowników, co zrozumiałe, było skłonnych podzielić się swoimi historiami
jedynie anonimowo (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości
w mediach społecznościowych). Z tego powodu – i opierając się na naszym
teoretycznym uzasadnieniu o wspieraniu i wzmacnianiu pracowników
w miejsce oceny tego co mówią – nie sprawdziliśmy ani żadnych faktycznych
1	Najnowsze dostępne dane mówią o 55 354 imigrantach w pierwszym pokoleniu na Islandii w 2020 r.; nie wszystkie osoby obcego
pochodzenia zostaną jednak uwzględnione w takich oficjalnych statystykach. Hagstofa Íslands [Islandzki Urząd Statystyczny].
„Innflytjendur 15,2% íbúa landsins”. 16 września 2020 r. https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/mannfjoldi/mannfjoldi-eftirbakgrunni-2020/
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informacji zawartych w historiach, ani ich zasadności. Nie możemy i nie
chcemy próbować osądzać ani oceniać wiarygodności czyjegoś doświadczenia lub jego relacji. Ze względu na delikatny charakter tej pracy dane nie były
zbierane w ustrukturalizowany sposób (przez grupy fokusowe, wywiady itp.).
Zakres i treść każdej historii są bardzo zróżnicowane, przy czym niektórzy
respondenci przekazują w swych relacjach znacznie więcej szczegółów niż
inni. Zgodnie z ustaleniami, zdarzenia objęte w analizowanych danych miały
miejsce w trakcie ostatnich czterech lat (mniej więcej w latach 2017–2020).
Jednocześnie o ile wszystkie opowiadania zawierają co najmniej jeden element
wyzysku lub nadużycia (a większość z nich zawiera wiele takich elementów),
nie można przyjąć, iż tylko dlatego że autor nie wymienił konkretnej formy
nadużycia nie został jej poddany. Wielu pracowników zinternalizowało i znormalizowało ksenofobię i nadużycia w miejscu pracy (takie jak brak umowy
o pracę, brak informacji o harmonogramie pracy podanej z wyprzedzeniem,
brak wynagrodzenia za nadgodziny itp.) do tego stopnia, że mogą nie wspomnieć o wielu sytuacjach, które dla innych jasno klasyfikują się jako przemoc
lub nadużycie. Ze względu na nasze ograniczone zasoby badania te były
z konieczności jakościowe. Nie możemy generalizować naszej analizy (mimo
że ilość zebranych danych może z łatwością ulec rozszerzeniu w przyszłości),
wyraźnie jednak stwierdziliśmy obecność powtarzających się wątków w
dostarczonych nam historiach i uważamy, że bardzo dobrze odzwierciedlają
one główne problemy z jakimi borykają się pracownicy imigranccy na Islandii.
Projekt ten jest skierowany do wszystkich pracowników na Islandii – a zwłaszcza
migrantów i pracowników obcego pochodzenia – by zapewnić im lepszy dostęp
do wiarygodnych informacji o warunkach na rynku pracy i – co w naszych
oczach jest nie mniej ważne – aby uświadomić im, że nie są w swych doświadczeniach osamotnieni. Mamy nadzieję, że przedstawione przez nas sugestie
dotyczące zrzeszania i organizowania się w miejscu pracy okażą się pomocne.
Mamy również nadzieję, że islandzkie związki, instytucje i decydenci również
dostrzegą wartość tych danych i wykorzystają je do poprawy warunków pracy
i systemu wsparcia otrzymywanego przez pracowników.
Poczynając od wsłuchania się w głosy pracowników, możemy wspólnie
pracować nad poprawą warunków pracy dla wszystkich uczestników rynku
pracy na Islandii. Krzywda jednego z nas jest krzywdą nas wszystkich.
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ROZDZIAŁ 1: UMOWY
WPROWADZENIE
1

Ramy prawne dotyczące umów o pracę

Umowa o pracę to wiążąca umowa pomiędzy pracodawcą a pracownikiem
określająca uzgodnione warunki pracy i wynagrodzenie. Umowa przyznaje prawa i obowiązki każdej ze stron. W islandzkim prawie pracy umowa
o pracę może być formalna lub nieformalna, na przykład w formie e-maila lub
wiadomości tekstowej, jak również zawarta ustnie. Niezależnie od podpisania
dokumentu umowy o pracę obie strony obowiązują warunki porozumienia
zbiorowego dla danej branży. Warunki zatrudnienia określone w umowie
o pracę, które są gorsze od warunków określonych w odpowiednim porozumieniu zbiorowym, są nieważne.
Islandzka Konfederacja Związków Zawodowych (ASÍ) zaleca zawieranie
pisemnych umów o pracę, które zawsze muszą zawierać następujące informacje:
1. Imiona i nazwiska stron.
2. Adres miejsca pracy oraz siedziby pracodawcy (adres, w którym
zarejestrowana jest firma); w przypadku braku stałego lub
głównego miejsca pracy uznaje się, że pracownik jest zatrudniony
w różnych miejscach.
3. Tytuł, stopień, charakter lub kategoria pracy, do której pracownik
jest zatrudniony, ewentualnie krótki opis lub specyfikacja
rzeczonej pracy.
4. Data rozpoczęcia obowiązywania umowy lub stosunku pracy.
5. W przypadku pracy tymczasowej przewidywany okres jej trwania.
6. Prawo do urlopu i dodatek urlopowy.
7. Długość okresów wypowiedzenia, które muszą być przestrzegane
przez pracodawcę i pracownika.
8. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego, dwutygodniowego
lub tygodniowego, inne częściowe wynagrodzenia oraz częstotliwość
wypłat wynagrodzenia przysługującego pracownikowi.
9. Długość normalnego dnia lub tygodnia pracy pracownika.
10. Przynależność do funduszu emerytalnego.
11. Porozumienie zbiorowe regulujące warunki pracy pracownika
i określenie odpowiedniego związku zawodowego.2
2	https://www.asi.is/vinnurettarvefur/vinnurettur/icelandic-labour-law/contract-of-employment-and-related-rules/writtenstatement-or-contract-of-employment/
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2

Umowa najmu pomiędzy pracodawcą a pracownikiem

Często zdarza się, że pracownicy wynajmują mieszkania od pracodawcy,
zwłaszcza na terenach wiejskich. W takim przypadku umowa najmu/
wynajmu musi być podpisana niezależnie od umowy o pracę. Umowa
najmu musi zawierać:
1. Wysokość czynszu do zapłaty
2. Opis wynajmowanej powierzchni
3. Miejsce i metodę płatności czynszu
4. Czy umowa najmu jest czasowa czy bezterminowa?
Okres wypowiedzenia umowy najmu różni się od okresu wypowiedzenia
umowy o pracę: jest on określony islandzkim prawem najmu. Dla umów najmu
czasowego okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące, a dla umów najmu na
czas nieokreślony 6 miesięcy. Od tego okresu wypowiedzenia dopuszczalne
są jedynie nieliczne odstępstwa. Okres wypowiedzenia wynajmowanego
lokalu kończy się wraz z wypowiedzeniem stosunku pracy tylko w przypadku
rezygnacji pracownika ze stanowiska, zwolnienia z pracy z powodu nielegalnej
działalności lub wygaśnięcia umowy o pracę na czas określony3.

POWSZECHNE PROBLEMY ZWIĄZANE
Z UMOWAMI O PRACĘ WŚRÓD
PRACOWNIKÓW ZAGRANICZNYCH
1

Brak umowy o pracę

Wielu pracowników zgłosiło, że nie otrzymali pisemnej umowy o pracę, nawet
jeśli o nią poprosili. Niektóre zakłady pracy zawierały jedynie nieformalną
pisemną umowę, bez określania wysokości płac i pozostałych warunków
pracy. Pracownicy często zgłaszali też, że nie otrzymują odcinków wypłaty.
Odmowę podpisania umowy o pracę zidentyfikowaliśmy jako pierwszą czerwoną flagę zapowiadającą kłopoty w miejscu pracy.
“They refused to give me a contract every time I was asking for it, they
made me work more than 65 hours per week sometimes abusing me as a
new worker because obviously if I said no I would lose my job or not finally
get my contract.”
3	https://www.asi.is/vinnurettarvefur/vinnurettur/rettindi-og-skyldur/radningarsambond-stofnun-og-edli/stofnun-radningarsambands-og-radningarsamningar/starfsmadur-leigir-ibudarhusnaedi-af-atvinnurekanda/
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„Odmawiali wystawienia mi umowy za każdym razem, gdy o to prosiłem,
zmuszali mnie do pracy czasami ponad 65 godzin tygodniowo się znęcając się
nade mną jako nowym pracownikiem, ponieważ oczywiście jeśli bym odmówił,
straciłbym pracę lub wcale nie dostał mojej umowy”.
Niektórzy pracownicy nie byli zarejestrowani przez swojego pracodawcę
i pracowali „na czarno” (tj. wypłatę otrzymywali w gotówce albo przelewem
bezpośrednim na konto bankowe bez opisu), pracodawcy nie opłacali składek
związkowych, składek na fundusz emerytalny lub składek na ubezpieczenie
społeczne, czego pracownik nie był świadomy.
“He didnt made for us kennitala and we were not able to do it by our own
cause we were 50 km from the closest city [name of the city] without a car
and with almost no free time.”
„Nie wyrobił dla nas kennitali i nie byliśmy w stanie tego zrobić sami ponieważ
byliśmy 50 km od najbliższego miasta [nazwa miasta] bez samochodu i prawie
bez czasu wolnego”.
2

Konsekwencje braku umowy o pracę

Pracownicy opisywali, że w związku z brakiem pisemnej umowy nie byli pewni
swoich warunków pracy. W ich opowieściach zaobserwować można silny
związek między brakiem umowy o pracę a przywłaszczeniem części wynagrodzenia przez pracodawcę. Najczęstsze formy kradzieży wynagrodzenia
opisane w ich relacjach to wypłata stawek poniżej progu płacy minimalnej lub
brak odpowiedniego wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach, wieczorami,
w weekendy lub święta, tzw. dni „czerwone” (np. Boże Narodzenie czy Dzień
Niepodległości).
“…it was our first time in Iceland so we didnt know much about the working
conditions. The owner didnt give as a normal contract we just get something
like Agreement about the helping without any conditions, salary amount
etc… It was paid much less than is the legal minimum, we didnt have any
insurance and we were working 6 days per week almost all day (serving
breakfast + housekeeping + serving dinner).”
„[…] to był nasz pierwszy raz na Islandii, więc niewiele wiedzieliśmy o tutejszych
warunkach pracy. Właściciel nie zaproponował nam normalnej umowy, dostaliśmy jedynie coś w rodzaju umowy o pracę bez żadnych warunków, wysokości
wynagrodzenia itp. Praca była płatna znacznie poniżej legalnej płacy minimalnej,
nie mieliśmy żadnego ubezpieczenia i pracowaliśmy 6 dni w tygodniu prawie cały
dzień (serwując śniadanie + sprzątając + serwując kolację)”.
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“And the owner since 2017 that she was supposed to give them a new contract. And until now, nothing. They are being paid the lowest wage, and
doing all like reception, housekiping, breakfast, like 12 hours and being paid
8 or less. Or not being paid for the red days.”
„Właścicielka od 2017 roku miała im podpisać nowy kontrakt. I do tej pory nic.
Otrzymują najniższą pensję i robią wszystko, praca na recepcji, sprzątanie, śniadanie, po 12 godzin i płacą im za 8 lub mniej. Albo nie mają płaconego za czerwone dni”.
“They didn’t pay overtime hours to most of my colleagues and they were
scared of asking for those because they were saying it’s a good job and only
a few krones, it doesn’t matter.”
„Większości moich kolegów nie płacili za nadgodziny, a oni bali się o to upomnieć,
bo mówili, że to dobra praca i to w końcu tylko kilka koron, to nie ma znaczenia”.
W przypadkach przywłaszczenia wynagrodzenia brak pisemnej umowy
o pracę utrudniał pracownikom udowodnienie słuszności swoich roszczeń.
Przy zgłaszaniu naruszeń przez pracowników, związki zawodowe zazwyczaj
przekonywały ich, by zawarli ugodę, zadowolili się tylko częścią należnych im
pieniędzy lub w ogóle odmawiały zaangażowania się w sprawę.
“After contacting the owners, they only agree to pay me my read day saying
that I wasn’t supposed to be hired 100% on 2-2-3 shifts and that we cannot
prove it because they never gave me a contract. I am still waiting on VR [the
Store and Office Workers’ Union] to let me know how the negotiations are
going, they decided to contact their lawyers to try to solve the case.”
„Po skontaktowaniu się z właścicielami, zgodzili się żeby mi zapłacić za ten czerwony dzień, ale w zamian powiedzieli mi, że wcale nie powinienem być zatrudniony na 100% w systemie 2-2-3 i że nie możemy niczego udowodnić, ponieważ
nigdy nie dali mi umowy. Wciąż czekam, aż VR [Związek Pracowników Sklepów
i Pracowników Biurowych] da mi znać, jak idą negocjacje, postanowili skontaktować się z ich prawnikami, aby spróbować rozwiązać sprawę”.
3

Nieprzestrzeganie zapisów umowy o pracę

Pracodawcy stosowali różne formy nacisku na pracowników by skłonić ich
do podjęcia się obowiązków nieuwzględnionych w zawartej wcześniej umowie
o pracę. Taka praktyka stanowi naruszenie umowy.
Zdarzało się, że pracownicy byli zatrudniani na jednym stanowisku, ale w
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rzeczywistości pracowali na innym. W innych przypadkach na pracowników
nakładano dodatkowe zadania wykraczające poza zasięg obowiązków określonych w umowie o pracę. Pracownicy zagraniczni byli zazwyczaj kierowani
do zadań typu sprzątanie lub usuwanie odpadów, podczas gdy ich islandzcy
koledzy pracowali zgodnie z zawartymi umowami. Czasami zadania te były
wykonywane poza ustalonymi godzinami pracy.
“Hired as a full time receptionist but was then asked to do 80% of housekeeping instead.”
„Zatrudniona jako recepcjonistka na pełen etat, ale później poproszono ją
o wykonywanie sprzątania na 80%”.
“They don’t pay the right salary and let you do office work but only pay a
workers salary”
„Nie płacą właściwej pensji i pozwalają wykonywać pracę biurową, a płacą tylko
pensję jak za pracę fizyczną”.
“telling two Polish emoployes to go and clean the toilets ‘because you are
Polish women and Polish women know how to clean the toilets’”
„każe dwóm polskim pracownicom iść i posprzątać toalety »ponieważ jesteście
Polkami, a Polki wiedzą jak czyścić toalety«”.
Pracownicy zgłaszali też rozbieżność między rzeczywistą ilością przepracowanych godzin a liczbą określoną w ich umowach. Dotyczyło to zwłaszcza pracy
zmianowej. Od pracowników oczekiwano, że będą brać na siebie drastycznie
więcej zmian niż określono w ich umowach w okresach wzmożonego ruchu
w biznesie; jednocześnie zmiany były radykalnie redukowane gdy ruch był
powolny. Zmiany w grafiku ogłaszano z krótkim, na przykład tygodniowym
lub nawet jednodniowym, wyprzedzeniem.
“They change the schedule all the time. They don’t usually let you know,
and you have to accept different places and work times ‘if you want to work
there’. They never give any notice period for changing the schedules either,
and cut shifts. I almost lost my job back in March when they wanted me to
work much further away than I did, and with much fewer shifts than I was
supposed to get, saying ‘well if you say no then we don’t have a job for you’.”
„Cały czas zmieniają grafik. Zwykle nie dają o tym znać, a »jeśli chcesz tam
pracować« musisz zaakceptować różne miejsca i godziny pracy. Nigdy też nie
dają żadnego wyprzedzenia przed zmianą grafiku i redukują zmiany. Prawie
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straciłem pracę w marcu, kiedy chcieli, żebym pracowała znacznie dalej niż
zwykle i ze znacznie mniejszą liczbą zaoferowanych zmian niż powinnam,
mówiąc: »no cóż, jeśli odmówisz, to nie mamy dla ciebie pracy«”.
„…vann kvöld- og helgarvaktir og vissi vel að hún mátti ekki vinna meira en
40 prósent vinnu, en hún segir yfirmann sinn hafa reglulega þrýst á hana að
vinna fleiri vaktir en það. Sjá má á launaseðli hennar fyrir desembermánuð
að vaktir hennar frá október, nóvember og desember voru lagðar saman.
Á seðlinum stendur að hún hafi unnið tæplega 96 klukkustundir, sem er
nærri því tvöfalt meira en það 30 prósent vinnuframlag sem var skráð
í ráðningarsamningi hennar.“
„…pracowała na wieczorne i weekendowe zmiany i dobrze wiedziała, że nie
wolno jej było pracować więcej niż na 40% etatu, ale mówi, że jej kierownik
regularnie naciskał na nią, aby brała na siebie więcej zmian. Na jej pasku wypłaty
z grudnia widać, że jej zmiany z października, listopada i grudnia zostały
zsumowane. Na wypłacie jest napisane, że przepracowała około 96 godzin,
co stanowi prawie dwukrotność 30% określonych w jej umowie o pracę”.

ZAKWATEROWANIE
1

Wynajem i warunki lokalowe

Żaden z rozmawiających z nami pracowników nie miał umowy najmu dla
lokalu oferowanego przez pracodawcę. Czynsz za wynajem był pobierany
bezpośrednio z ich zarobków. Pracownicy zgłaszali problemy z pobieraniem
czynszu, takie jak zawyżanie opłat bieżących lub oczekiwanie przez wynajmującego opłaty czynszu „na czarno”.
Warunki mieszkaniowe opisywane przez pracowników bardzo różniły się od
siebie. Jedni wynajmowali pokój w swoim miejscu pracy, innym zapewniano
zakwaterowanie na terenie powierzchni handlowych lub przemysłowych
o zmienionym przeznaczeniu, nie martwiąc się o funkcjonalność czy bezpieczeństwo takiej kwatery.
“I had my ugly room where dog have done some beauty as he didn’t have
free access out and allso some death animals under my bed… some didnt
produces nice smell.”
„Miałem swój brzydki pokój, który pies trochę upiększył, ponieważ nie miał
możliwości swobodnego wyjścia, a także kilka martwych zwierząt pod moim
łóżkiem… nie wydzielało to przyjemnego zapachu”.
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2

Nieprzestrzeganie okresu wypowiedzenia lokalu

Wszyscy pracownicy, którzy wynajmowali lokale od swojego pracodawcy,
wraz z utratą pracy stracili również miejsce zamieszkania. W ani jednym
z opisanych przypadków nie przestrzegano ustawowego okresu wypowiedzenia najmu, a okres wypowiedzenia umowy o pracę był przestrzegany
jedynie sporadycznie. Pracownicy zgłaszali, że z dnia na dzień zostawali bez
dachu nad głową: dla wielu oznaczało to dosłownie wylądowanie na ulicy w
nieznanym miejscu, bez lokalnej sieci wsparcia i bez dostępu do samochodu.
Pracownicy wyrażali poczucie niepewności związane z brakiem formalnej
umowy najmu, brakiem dowodów potwierdzających opłatę czynszu, a także
całkowite uzależnienie od pracodawcy będącego jednocześnie właścicielem
zajmowanego przez nich mieszkania.
“But in last 10 months they payed me only 3× and kicked me out of the
house after I ended on emergency with antibiotics as they were asking me
to work every day even when I had fever and obviously being not well”
„Ale w ciągu ostatnich 10 miesięcy zapłacili mi tylko 3 razy i wyrzucili mnie
z domu po tym, jak skończyłem na izbie przyjęć z antybiotykami, ponieważ
kazali mi pracować codziennie, nawet gdy miałem gorączkę i wyraźnie nie
czułem się dobrze”.

WNIOSKI
Pracownicy mieli świadomość, że brak pisemnej umowy to sygnał ostrzegawczy. Pracodawcy wykorzystywali wynikającą z takowego braku nieprzejrzystość w określeniu warunków pracy. Z brakiem pisemnej umowy wiązały
się również przypadki przywłaszczenia wynagrodzenia, nieprzestrzegania
ustaleń kontraktu oraz radykalne i nagłe zmiany czasu pracy oraz grafiku.
Prośby o wystawienie umowy powtarzane przez pracowników były postrzegane przez pracodawców jako problematyczne i spotykały się z wymówkami,
zastraszaniem, a czasem nawet zwolnieniem ze stanowiska.
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ROZDZIAŁ 2: WOLONTARIAT
WPROWADZENIE
Wolontariusze przyjeżdżają na Islandię za pośrednictwem organizacji wolontaryjnych, takich jak EVS (European Voluntary Service), SEEDS, Nínukot
i Workaway, jako opiekunowie au pair lub na podstawie prywatnej umowy z
pracodawcami. Większość wolontariuszy pracuje w zamian za wyżywienie i
zakwaterowanie, część z nich otrzymuje niewielkie wynagrodzenie, a niektórzy
wolontariusze płacą nawet za uczestnictwo w wolontariacie. Opiekunowie
au pair otrzymują stypendium ze względu na ściślejszą regulację prawną tej
formy wolontariatu.
Wolontariusze przyjeżdżają na Islandię na krótki czas, często na rok lub
krócej. Są słabo zintegrowani ze społeczeństwem islandzkim, napotykają
na bariery językowe i często nie są świadomi swoich praw. Nie otrzymaliśmy
zbyt wielu świadectw od wolontariuszy: większość zgłoszeń dotyczących sytuacji wolontariuszy na rynku pracy to obserwacje poczynione przez zagranicznych pracowników najemnych zatrudnionych w tych samych miejscach
pracy, w których również goszczą wolontariusze lub przez wolontariuszy,
którzy przeszli na płatny etat. Tymczasowy charakter ich pobytu oraz izolacja
społeczna mogły przyczynić się do tego, że niewielu wolontariuszy podzieliło
się z nami swoimi doświadczeniami.
Na Islandii praca wolontariacka powinna być wykonywana wyłącznie w organizacjach posiadających status non-profit i w ramach działalności charytatywnej – nie jest dozwolona w celach komercyjnych. Jak ujęto w oświadczeniu
Islandzkiej Konfederacji Związków Zawodowych (ASÍ) i Konfederacji Praco
dawców Biznes Islandia (SA):
It is worth emphasizing that it goes against collective agreements and
general principles on the labour market, for volunteers to replace
employees in economic activities of companies. For these jobs, the provisions of collective agreements apply, cf. Article 1 of Act No. 55/1980 on
Working Terms. Employees have carried out this work and will not be
replaced by volunteers. Contracts with individual employees stipulating
less favorable terms than those provided for in the collective agreements
are invalid.
„Warto podkreślić, że zastępowanie pracowników wolontariuszami w ramach
działalności gospodarczej firm jest sprzeczne z układami zbiorowymi i
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ogólnymi zasadami rynku pracy. W przypadku tych stanowisk obowiązują
postanowienia porozumień zbiorowych, zob. Artykuł 1 ustawy nr 55/1980
o warunkach pracy. Praca wykonywana przez pracowników nie może być
zastąpiona pracą wolontariuszy. Umowy z poszczególnymi pracownikami
zawierające warunki mniej korzystne niż przewidziane w porozumieniach
zbiorowych są nieważne.”4

RZECZYWISTOŚĆ WOLONTARIUSZY
NA ISLANDII
1	Wolontariusze wykonujący nieodpłatnie pracę zarobkową,
brak umów, nieodpowiednie wyżywienie i zakwaterowanie
Pomimo wspólnego oświadczenia Islandzkiej Konfederacji Związków
Zawodowych (ASÍ) i Konfederacji Pracodawców Biznes Islandia (SA) wolontariusze przyjeżdżający na Islandię znajdują „pracę” w firmach komercyjnych.
W swoich przekazach wolontariusze opisują pracę na stanowiskach przeznaczonych dla pracowników najemnych. Wolontariusze często pracują na tych
samych zmianach i ramię w ramię z pracownikami najemnymi. Wolontariusze,
którzy byli „zatrudnieni” w branży turystycznej i hotelarskiej, często pracowali w zamian za wyżywienie i zakwaterowanie. Opiekunki au pair donosiły,
że oprócz obowiązków związanych z opieką nad dziećmi pracują w przedsiębiorstwie komercyjnym należącym do goszczącej je rodziny.
Wielu wolontariuszy miało jedynie ustne umowy z pracodawcą i często wcale
nie otrzymało pisemnej umowy lub otrzymało ją dopiero po uporczywym
domaganiu się takowej. Jedna osoba zgłosiła, że został im skradziony fizyczny
oryginał umowy.
“My contract disappeared from my room as well”
„Moja umowa o pracę też zniknęła z mojego pokoju”.
Zarówno zakwaterowanie, jak i wyżywienie są często niejasno określone w
umowie o pracę i w praktyce są zapewniane w złej jakości. Zakwaterowanie
to zazwyczaj pokój w miejscu pracy. Dostarczane posiłki rzadko obejmują
więcej niż śniadanie.
“I had my ugly room where dog have done some beauty as [h]e didn’t have
4	Oświadczenie Islandzkiej Konfederacji Związków Zawodowych (ASÍ) i Business Iceland, Islandzkiej Konfederacji Pracodawców, (SA)
– https://www.volunteering.is/volunteering
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free access out and allso some death animals under my bed… some didn’t
produce nice smell. And food for free (we eat food from freezer where they
keep death birds from road kills).”
„Miałem swój brzydki pokój, który pies trochę upiększył, ponieważ nie miał
możliwości swobodnego wyjścia, a także kilka martwych zwierząt pod moim
łóżkiem… niektóre nie wydzielały przyjemnego zapachu. I jedzenie za darmo
(jemy jedzenie z zamrażarki, w której przechowują martwe ptaki rozjechane
przez samochody)”.
2

Wydłużony czas pracy, niepewność mieszkaniowa i izolacja

Wolontariusze odczuwali presję, aby pracować dłużej niż uprzednio z nimi
uzgodniono oraz by brać na siebie dodatkowe zmiany gdy brakowało pracow
ników; w jednym przypadku wolontariusz był nawet zmuszany do pracy
w trakcie choroby.
Rozporządzenie w sprawie opiekunów au pair wydane przez Dyrektoriat ds.
Imigracji stanowi, że pracownik au pair nie może „pracować w domu rodziny
goszczącej w wymiarze większym niż 30 godzin tygodniowo lub 5 godzin
dziennie”.5
Au pair, z którymi rozmawialiśmy pracowały znacznie więcej niż pięć godzin
dziennie, ponieważ były zmuszone wypełniać nie tylko swoje obowiązki
związane z opieką nad dziećmi, ale również wykonywać nieodpłatnie pracę
w ramach działalności komercyjnej rodziny goszczącej. Zarówno au pair, jak
i wolontariusze, którzy mieszkali w swoim miejscu pracy, byli postrzegani
przez pracodawcę jako będący nieustannie w gotowości do pracy.
“But in last 10 months they paied me only 3× and kicked me out of the house
after I ended on emergency with antibiotics as they were asking me to work
every day even when I had fever and obviously being not well.”
„Ale w ciągu ostatnich 10 miesięcy zapłacili mi tylko 3 razy i wyrzucili mnie z
domu po tym, jak skończyłem na izbie przyjęć z antybiotykami, ponieważ kazali
mi pracować codziennie, nawet gdy miałem gorączkę i wyraźnie nie czułem się
dobrze”.
Zależność od pracodawcy w kwestii zakwaterowania sprawia, że wolontariusze są wyjątkowo podatni na nadużycia, jak również utrudnia im ewentualne porzucenie pracy ze względu na potencjalnie grożącą im bezdomność.
Problem ten staje się jeszcze bardziej wyrazisty w przypadku, gdy miejsce
5	https://utl.is/index.php/en/au-pair
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pracy znajduje się poza terenami miejskimi. Wolontariusze z obszarów wiejskich doświadczyli bycia uwięzionymi w miejscu pracy w obcym kraju, bez
społecznej sieci wsparcia oraz z niewielką wiedzą na temat miejsc, w których
mogliby szukać pomocy.
“They use or abuse Workaway volunteers so well that some left withou[t]
notice or spended the nights in tears as they have nowhere else to go.”
„Wykorzystują wolontariuszy Workaway tak skutecznie, że niektórzy odeszli bez
uprzedzenia lub nie mając dokąd pójść spędzali noce zalani łzami”.
3

Skargi

Wielu wolontariuszy, którzy tracą zakwaterowanie, nie mając dokąd się udać
i nie dysponując wystarczającą kwotą pieniędzy na utrzymanie, opuszcza
Islandię. Niewiele z nich zgłasza to co ich spotkało do związków zawodowych
lub innej instytucji. Nawet jeśli wolontariusze poinformują związki o swojej
sytuacji, często nie stać ich na dalszy pobyt na Islandii, a ważność ich dokumentów podróżnych nie jest przedłużana na czas trwania, często przeciągającego się, postępowania sądowego. Większość wyjeżdża przed zakończeniem
rozpatrywania skargi. W nadesłanych historiach związki zawodowe zostały
opisane jako zajmujące się wyłącznie roszczeniami płacowymi, podczas gdy
doniesienia o nękaniu psychicznym nie były uwzględniane w żadnym procesie.

WNIOSKI
Wolontariusze są grupą szczególnie narażoną na nadużycia ze względu na
ich zależność od pracodawcy w zakresie zakwaterowania, brak wystarczających środków finansowych aby odejść z miejsca pracy gdzie są wyzyskiwani,
oraz to, że ich prawo pobytu na Islandii jest zależne od bycia zatrudnionym.
Często są odizolowani społecznie i mają ograniczoną wiedzę na temat swoich
praw i tego, do kogo zwrócić się o pomoc. Tymczasowy charakter ich pobytu
sprawia, że skala eksploatacji członków tej grupy uczestników rynku pracy
jest mocno zaniżona. Z przekazów pracowników wynika, że zgłoszenia na
temat doświadczeń wolontariuszy pochodziły głównie od innych pracowników będących świadkami nadużyć wobec wolontariuszy w miejscu wspólnej pracy. W tej sytuacji szczególne znaczenie ma rozpowszechnianie wiedzy
o tym jak rozpoznawać nadużycia wobec naszych współpracowników, jakie
formy wsparcia możemy im zaoferować w m i skutecznie na nie reagować
wspólnie się organizując.
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ROZDZIAŁ 3: PRZYWŁASZCZENIE
WYNAGRODZENIA
WPROWADZENIE
1

Definicja

Przywłaszczenie zarobków może przybierać różne formy i często jest błędnie
identyfikowane i opisywane lub niewłaściwie oznaczane. Jest nim nie tylko
niepłacenie należnego wynagrodzenia lecz również niewłaściwa jego płatność.
W kontekście Islandii przywłaszczenie wynagrodzenia najczęściej przejawia
się jako: błędne naliczanie godzin pracy, spóźnianie się z płatnością należnych
wynagrodzeń, umieszczanie pracownika w niewłaściwej kategorii płacowej
(tzn. nieuwzględnienie jego wykształcenia i/lub doświadczenia), nieprawidłowe naliczanie stawek za pracę w godzinach wieczornych/nocnych/w weekendy/nadgodzin/urlopów, brak wynagrodzenia za dni chorobowe, niepłacenie
za przerwy w pracy lub za brak przerw (dodatek), brak wpłat na fundusz
urlopowy (orlof), brak wpłat na fundusz emerytalny, brak wynagrodzenia
za okres próbny (powinien być opłacony również w przypadku gdy pracownik nie otrzymuje stanowiska), nieopłacanie składek na związki zawodowe,
niepłacenie podatków, nieprzestrzeganie określonego prawem terminu wypowiedzenia stosunku pracy, opóźnienia w płatnościach oraz generalne ignorowanie postanowień porozumień zbiorowych.
Aspekty zjawiska przywłaszczania wynagrodzeń są zdecydowanie najczęstszymi problemami zgłaszanymi przez pracowników w ich relacjach.
Przeważają wśród nich doniesienia o błędnie naliczanym czasie pracy, niepoprawnym wyliczaniu stawek godzinowych (za pracę w wieczory/weekendy/
święta), częściowo tylko płatne zwolnienia chorobowe oraz lekceważenie przysługującego okresu wypowiedzenia. W większości historii kilka z wymienionych powyżej naruszeń występowało jednocześnie, jak w jednej z opowieści,
gdzie przywłaszczenie wynagrodzenia wystąpiło w postaci zarówno niepełnej
płatności za przepracowane godziny jak i nieprawidłowego opłacania stawek
urlopowych:
Innym powszechnym przejawem przywłaszczenia zarobków zgłaszanym
przez naszych rozmówców były „bezpłatne okresy próbne”. Na Islandii praca
w ramach okresu próbnego czy próbnych godzin musi być opłacona, niezależnie od tego czy następuje po nich zatrudnienie czy nie.
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DLACZEGO PRZYWŁASZCZENIE
WYNAGRODZEŃ JEST NA ISLANDII TAK
POWSZECHNE W PRZYPADKU
OSÓB NAJMNIEJ ZARABIAJĄCYCH?
1

Pozorna niekompetencja: rzeczywistość i zagrożenia

Jednym z aspektów przywłaszczenia wynagrodzeń najczęściej wymienianym przez naszych rozmówców były powtarzające się „błędne obliczenia”
na odcinkach wypłat, często tłumaczone przez księgowego pracodawcy jako
„zwykła pomyłka”. Ilość ujawnionej niekompetencji i/lub braku należnej
uwagi ze strony pracodawców w dostarczaniu co miesiąc prawidłowego
odcinka wypłaty jest w naszych raportach przytłaczająca:
“They do pay their staff, but: 1. They do their best not to pay sick days (give
wrong information, or say they are not supposed to—it has happened to
many people there. I had a message from the manager that they can pay for
the doctor but they would not pay the day—asked for it once in my whole
employment period.) 2. They do their best to ‘forget’ about bad weather
days when the place is closed when you were supposed to work. I got it paid
three months later after having to remind them all the time.”
„Tak, płacą swoim pracownikom, ale: 1. Robią wszystko, aby nie płacić za zwolnienia chorobowe (podają błędne informacje lub mówią, że nie powinni płacić
– zdarzyło się to tam wielu osobom. Otrzymałam wiadomość od kierownika,
że mogą zapłacić za wizytę u lekarza, ale nie zapłacą mi dniówki – poprosiłam
o to tylko raz przez cały okres mojego zatrudnienia…) 2. Robią wszystko, aby
»zapomnieć« o dniach ze złymi warunkami pogodowymi, kiedy miejsce pracy jest
nieczynne, w czasie kiedy miałaś pracować. Otrzymałam za to wynagrodzenie
trzy miesiące później, ale musiałam im o tym przypominać cały czas”.
“They are being paid the lowest wage, and doing all like reception, housekiping, breakfast, like 12 hours and being paid 8 or less. Or not being paid for
the red days.”
„Otrzymują najniższą płacę i robią wszystko – i pracę na recepcji, i sprzątanie,
śniadania, za 12 godzin mają płacone jak za 8 lub mniej. Albo nie płacą im za
czerwone dni”.
Jednak te powtarzające się „błędy” wydają się być popełniane zawsze kosztem
pracownika, nigdy pracodawcy. Oznacza to, że jeśli „błąd” nie zostanie
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zauważony przez pracownika, pracodawca nie naprawi go z własnej inicjatywy. Dlatego nazwanie takiego postępowania „błędem” lub „błędną kalkulacją” jest zwodnicze i nieprawidłowe. Jeśli błąd w obliczeniach zdarza się od
czasu do czasu i jest szybko naprawiany, jest to rzeczywiście błąd. Jeśli błędy w
obliczeniach zdarzają się rutynowo i/lub dotyczą wielu pracowników oraz/lub
nie są naprawiane szybko (lub wcale), nie jest to już zwykły błąd. To celowa,
systematyczna kradzież wynagrodzenia.
2

Argument o „biznesie borykającym się z trudnościami”

Z kilku wypowiedzi dowiedzieliśmy się, że pracodawcy uzasadniali opóźnienia
w wypłatach lub inne formy przywłaszczenia wynagrodzenia trudnościami
w funkcjonowaniu firmy i/lub potencjalnym bankructwem w przypadku
dalszego dostosowywania się do postanowień porozumień zbiorowych:
“Throughout the months, the managers and owners lied to us that there
was no money and that they had nothing to eat.”
„Menedżerowie i właściciele miesiącami okłamywali nas, że nie ma pieniędzy
i że sami nie mają co jeść”.
Trudności biznesowe nie są problemem pracowników, a właścicieli firmy i nie
usprawiedliwiają kradzieży wynagrodzenia. Używanie ich jako wymówki dla
przywłaszczenia płac to manipulacja emocjonalna. Co więcej, jak wynika z
niektórych relacji, pracodawcy mają często więcej źródeł dochodu, a z trudnościami borykają się co najwyżej w jednym z nich. Tego rodzaju argumenty
mogą z łatwością prowadzić do nękania, szantażu (więcej na ten temat w rozdziale 2) i wyzysku pracowników znajdujących się w trudnej sytuacji.
3

Żerowanie na bezbronności zagranicznych pracowników

To prowadzi nas do kolejnego aspektu związanego z nagminnym wedle
naszych raportów przywłaszczaniem wynagrodzeń przez pracodawców na
Islandii: wrażliwej pozycji najniżej opłacanych pracowników zagranicznych.
Z zebranych przez nas doniesień wynika, że wiele firm wydaje się żerować
na pracownikach obcego pochodzenia, oczekując, że ich brak znajomości
islandzkiego systemu i/lub znajomości języka umożliwi pracodawcy ich
wyzyskiwanie. Niektóre firmy wykorzystują też fakt, że wielu zagranicznych
pracowników akceptuje złe warunki pracy i niskie płace, ponieważ i tak są one
lepsze niż to do czego przywykli w kraju pochodzenia.
“The manager told me face to face that they only hired foreigners because
Icelanders were a pain in the ass and didn’t know how to work properly.”
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„Kierownik powiedział mi twarzą w twarz, że zatrudniali obcokrajowców tylko
dlatego, że Islandczycy byli wrzodem na tyłku i nie umieli dobrze pracować”.
Istnieje nawet prawdopodobieństwo, że z tego właśnie powodu zagraniczni
pracownicy są poszukiwani i zatrudniani w pierwszej kolejności, gdyż ze
względu na brak wiedzy i/lub świadomości swoich praw zaakceptowaliby
kradzież wynagrodzenia łatwiej niż lokalna siła robocza:
“They didn’t pay overtime hours to most of my colleagues and they were
scared of asking for those because they were saying it’s a good job and only
a few krones, it doesn’t matter.”
„Większości moich kolegów nie płacili za nadgodziny i bali się o nie poprosić, bo
mówili, że to dobra praca i to tylko kilka koron, to nie ma znaczenia”.
Prawie wszystkie zrelacjonowane nam przypadki miały miejsce w sektorze
prywatnym, najczęściej w branżach turystycznej i hotelarskiej (zarówno w
hotelach, jak i restauracjach), których funkcjonowanie jest często uzależnione
od pracowników napływowych.
4

Przecinanie się: izolacja na wsi

Kolejną kluczową warstwą w relacjach naszych rozmówców jest izolacja
zagranicznych pracowników na islandzkiej wsi, gdzie praca, zakwaterowanie
i dostęp do środków transportu są ze sobą powiązane. Częstokroć prowadzi to
do nadużyć i niepokojących sytuacji po wskazaniu kradzieży wynagrodzenia:
“…it was our first time in Iceland so we didnt know much about the working
conditions. The owner didnt give as a normal contract we just get something
like Agreement about the helping without any conditions, salary amount
etc… It was paid much less than is the legal minimum, we didnt have any
insurance and we were working 6 days per week almost all day (serving
breakfast + housekeeping + serving dinner).”
„[…] to był nasz pierwszy raz na Islandii, więc niewiele wiedzieliśmy o tutejszych
warunkach pracy. Właściciel nie zaproponował nam normalnej umowy, dostaliśmy jedynie coś w rodzaju umowy o pracę bez żadnych warunków, wysokości
wynagrodzenia itp. Praca była płatna znacznie poniżej legalnej płacy minimalnej,
nie mieliśmy żadnego ubezpieczenia i pracowaliśmy 6 dni w tygodniu prawie
cały dzień (serwując śniadanie + sprzątając + serwując kolację)”.
Treść relacji wskazuje na silny związek między zjawiskiem przywłaszczenia
wynagrodzenia a nadużyciami/napastowaniem, zwłaszcza jeśli pracownicy
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proszą o wypłatę płacy w należnej im wysokości:
“I can add to this, I have been physically threatened by the owner and had
to fight for months for wage theft over there.”
„Mogę do tego jeszcze dodać, że właściciel groził mi przemocą fizyczną i musiałem
tam walczyć miesiącami z kradzieżą wynagrodzenia”.
5

Niezadowalające reakcje związków zawodowych

Kilka zebranych przekazów donosiło, że osoby dotknięte kradzieżą wynagrodzenia szukały pomocy w swoich związkach. Niestety wielu zgłosiło rozczarowującą reakcję ze strony związków:
“After this I went to the union, but they did nothing because when you are
getting laid off because of structural changes it’s a valid reason. I was too
scared to tell them about the blackmail. In the end they said something
along the lines this job is very low paid (I showed them my payslips), seems
better for you to look for a better one”
„Potem poszedłem do związku, ale oni nic nie zrobili, ponieważ kiedy zostajesz zwolniony z powodu zmian strukturalnych jest to uzasadniony powód.
Za bardzo się bałem, żeby powiedzieć im o szantażu. W końcu powiedzieli coś
w stylu, że ta praca jest bardzo nisko płatna (pokazałem im odcinki wypłaty),
wydaje się, że lepiej dla ciebie będzie poszukać lepszej”.
“Unions closed my matter two times, after second time, I just gave up…”
„Związki zamykały moją sprawę dwukrotnie, po drugim razie po prostu się
poddałem…”.
Istnieje wyraźna rozbieżność między sytuacją i oczekiwaniami pracowników
a zdolnością związku do informowania i wspierania swoich członków. Raporty
wyraźnie pokazują generalną nieufność wobec związków zawodowych, co
stawia zagranicznych pracowników w beznadziejnej sytuacji.
Można przytoczyć kilka powodów wyjaśniających wspomniane niewystarczające reakcje związków. Przede wszystkim w islandzkim prawie nie ma kar dla
pracodawców oszukujących przy wypłatach. Najpoważniejszą konsekwencją
dla takiego pracodawcy złapanego na gorącym uczynku jest jedynie zapłata
pełnej kwoty należnej pracownikowi. Dlatego w praktyce związek zawodowy
często pełni rolę mediatora, próbując dojść do kompromisu z pracodawcą
w sprawie wypłaty pracownikowi należnych pieniędzy. Po drugie – pojedyncze
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przypadki przywłaszczenia wynagrodzenia nie są aż tak poważne, by związek
się nimi zajął. To, co często wydaje się dużą sumą pieniędzy dla zwykłego
pracownika, nie jest kwotą wartą rozpoczynania negocjacji między prawnikami i procesu sądowego z perspektywy związków zawodowych. Aby uzyskać
przewagę w sprawie związki potrzebują wielu zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości w tej samej firmie lub ekstremalnych przypadków kradzieży wynagrodzenia (na przykład trwających latami).

EKONOMICZNE I EMOCJONALNE ŻNIWO
PRZYWŁASZCZANIA WYNAGRODZEŃ
Nieustanne prośby o wypłatę wynagrodzenia lub wypłatę prawidłowej jego
kwoty, powtarzające się opóźnienia w wypłatach i nękanie w miejscu pracy
(które często poza stolicą jest jednocześnie miejscem zamieszkania) mają
bardzo negatywny wpływ na życie pracowników:
“I worked for them in 2018 and it was the worst 10 months of my entire
life. Not paying for overtime, weekends, nightshifts and veikurs [sick days],
mobbing…”
„Pracowałem dla nich w 2018 roku i to było najgorsze 10 miesięcy w moim życiu.
Brak wynagrodzenia za nadgodziny, weekendy, nocne zmiany i veikury [dni
chorobowe], mobbing…”
Wiele osób zgłaszało trudności z płaceniem czynszu, strach przed bezdomnością, stresujące środowisko pracy, traumatyzujące relacje z kierownictwem
oraz ogólne poczucie beznadziejności:
“Then when I ask about the sick days he says he will not pay me that he
will close the shop and announce bankruptcy and I will get nothing, not
even my salary. At this point I start crying and shaking, and I can’t calm
down but he just keeps threatening me until I agree to stop working as soon
and I find a new job and to do it as fast as possible. […] I have been kind
of traumatized by this experience and this is the first time I am telling the
full story to anyone.”
„Następnie gdy zapytałam o dni chorobowe, mówi, że mi nie zapłaci, że zamknie
sklep i ogłosi bankructwo, a ja nic nie dostanę, nawet mojej wypłaty. W tym
momencie zaczynam płakać i trząść się, nie mogę się uspokoić, ale on ciągle mi
grozi, aż godzę się jak najszybciej przestać pracować i znaleźć nową pracę i zrobić
to tak szybko, jak to możliwe. […] To doświadczenie mnie straumatyzowało
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i teraz po raz pierwszy opowiadam komukolwiek tę całą historię”.
“Shortly before Covid we were not paid salaries […] The bosses don’t care
that some of the employees had no money left on the account to pay the rent
and that’s it. The situation is quite unpleasant and depressing.”
„Na krótko przed Covidem nie otrzymaliśmy pensji […] Szefów nie obchodziło,
że niektórzy pracownicy nie mieli na koncie pieniędzy na opłacenie czynszu, no
i tyle. Sytuacja jest dość nieprzyjemna i przygnębiająca”.

WNIOSKI
Jak wynika z powyższych relacji, pracownicy obcego pochodzenia i pracow
nicy o niskich zarobkach są na Islandii szczególnie narażeni na ryzyko przywłaszczenia wynagrodzenia przez pracodawcę. Najczęściej zgłaszanymi
formami kradzieży wynagrodzenia są: zaniżanie stawki godzinowej pracy
(stawki za zmiany wieczorne/weekendowe/świąteczne), brak wynagrodzenia
lub jedynie częściowe wynagrodzenie za okres zwolnienia chorobowego,
niepłacenie za okres próbny oraz nieprzestrzeganie okresu wypowiedzenia
umowy o pracę. Przywłaszczenie wynagrodzenia przez pracodawców łączy
się w dużym stopniu z nadużyciami i nękaniem z ich strony, zwłaszcza po
poruszeniu przez pracownika kwestii zaległych należności płacowych, i ma
ogromne negatywne konsekwencje finansowe i emocjonalne dla pracow
ników obcego pochodzenia. W wielu przypadkach związanych z zatrudnieniem na wsi, czynnikiem pogarszającym sytuację jest izolacja. Uogólniając,
można stwierdzić, że wiele firm przypuszczalnie żeruje na niepewnej sytuacji
pracowników zagranicznych. Finalną warstwą problemów związanych ze
zjawiskiem przywłaszczania wynagrodzeń na Islandii jest niewystarczająco silna reakcja związków zawodowych na „drobne” przypadki kradzieży
wynagrodzenia, która wyobcowuje pojedynczych pracowników i stawia ich
w jeszcze bardziej beznadziejnej sytuacji.
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ROZDZIAŁ 4: PRZEŚLADOWANIE
I NĘKANIE
WPROWADZENIE
W miejscu pracy i szerzej w społeczeństwie nadużycia i nękanie (mobbing,
bullying) powinniśmy postrzegać jako narzędzia poniżania, utrzymujące
nierówną pozycję osób mniej uprzywilejowanych. Istnieje ogromna przepaść między prawem pracy i stanowiącymi je instytucjami a rzeczywistością
pracowników najmniej zarabiających grup zawodowych. Niskie zarobki,
brak powiązań i kapitału społecznego (takiego jak sieć koneksji zawodowych, ugruntowana społeczność lokalna lub relacje rodzinne) w ramach
społeczeństwa islandzkiego oraz niepewność ekonomiczna przyczyniają się
do tego, że pracownicy o niskich zarobkach są narażeni na nękanie i nadużycia.
Pracodawcy są bardziej skłonni do wykorzystywania i nękania pracowników
sezonowych i zatrudnionych krótkoterminowo, którzy są w dużym stopniu
zależni od swojej pracy i stosunkowo nie-elastyczni w zakresie znalezienia
innego zatrudnienia. Podatność na zagrożenia znacznie wzrasta w przy
padkach, gdy zakwaterowanie pracownika zależne jest od pracodawcy.
Pracownicy zagraniczni często nie znają systemu instytucji, które mogą
udzielić im wsparcia, bądź też nie ufają w ich skuteczność. Przemoc słowna,
fizyczna i seksualna jest często bagatelizowana przez samych pracowników
obawiających się utraty pracy.

DOŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW
1	„Jeśli odmówisz to nie mamy dla ciebie pracy”:
niestabilne warunki pracy
Obowiązki pracownika powinny być wyraźnie zdefiniowane oraz odpowiadające stanowisku, na które został zatrudniony. „Elastyczność” obowiązków wiąże
się z niestabilnością. Bezustannie powiększająca się lista obowiązków pracownika stanowi nadużycie w przypadkach, gdy nie jest współmierna do tego, jak
pracownik jest traktowany i opłacany. Oczekiwanie od pracownika wykonania
pracy, która nie jest ujęta w kontrakcie lub w opisie stanowiska, może być wykorzystywane do podważania statusu pracowników i stanowić element zastraszania, szczególnie gdy zadania są nieodpowiednie dla piastowanego stanowiska,
wyznaczane tylko dla niektórych kategorii pracowników (na przykład kobiet
lub imigrantów) lub są powyżej poziomu umiejętności danej osoby:
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“[…] telling two Polish employees to go and clean the toilets ‘because you
are Polish women and Polish women know how to clean the toilets’”
„[…] mówienie dwóm polskim pracownicom, aby poszły i posprzątały toalety
»bo jesteście Polkami, a Polki umieją czyścić toalety«”.
Bycie traktowanym jak ktoś wymienialny, kogo można łatwo się pozbyć jest
formą przemocy (przemoc instrumentalna). Pracownicy nisko opłacani
i uznawani za łatwo wymienialnych są narażeni na „uelastycznienie” czasu
pracy. Często oznacza to niewygodne harmonogramy pracy, nieplanowane
nadgodziny, nadmierną liczbę godzin pracy lub nieprzyznawanie pracownikowi zmian, przepracowanie z powodu niewystarczającego obłożenia stanowisk oraz pracowników, którzy mają niewiele do powiedzenia przy tworzeniu
swojego grafiku. Te formy nieprawidłowego zarządzania czasem mają szkodliwy wpływ na zdrowie psychiczne pracowników, gdy w pracują w ciągłym
stresie, pod presją, w zdenerwowaniu, jak również nie mogą w pełni wypocząć
w czasie wolnym po pracy:
“They don’t usually let you know, and you have to accept different places
and work times ‘if you want to work there’. They never give any notice
period for changing the schedules either, and cut shifts. I almost lost my job
back in March when they wanted me to work much further away than I
did, and with much fewer shifts than I was supposed to get, saying ‘well if
you say no then we don’t have a job for you’.”
„Zazwyczaj nie dają ci znać i musisz zaakceptować różne miejsca i godziny pracy
»jeśli chcesz tam pracować«. Nigdy też nie dają znać z żadnym wyprzedzeniem
o zmianach w grafiku i redukują zmiany. Prawie straciłem pracę w marcu, kiedy
chcieli, żebym pracowała znacznie dalej niż zwykle i ze znacznie mniejszą liczbą
zmian, niż powinnam, mówiąc: »no cóż, jeśli odmówisz, to nie mamy dla ciebie
pracy«”.
“They made me cover shifts of everyone all the time without thinking that
I would need days off, we had to cover from one shop to another because
there were not enough workers in one location to make sure we could all
enjoy your breaks […].”
„Kazali mi pokrywać zmiany wszystkich i bez przerwy nie zważając na to, że ja
też potrzebowałabym dnia wolnego, musieliśmy przeskakiwać z jednego sklepu
do drugiego, bo w jednym miejscu nie było wystarczającej liczby pracowników,
żeby wszyscy mogli korzystać ze swoich przerw […]”.
Wszystkie szkodliwe praktyki w miejscu pracy, które zostały opisane w tym
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raporcie, stanowią formę nadużycia. Obejmują one: niedocenianie pracowników i utrzymywanie ich płac na minimalnym poziomie pomimo jednoczesnego zwiększenia zakresu ich obowiązków; odmowę lub opóźnienie
podpisania umowy o pracę oraz zawieranie umów wprowadzających w błąd
lub manipulujących, na przykład zawierających adnotację mówiącą, że pracownicy powinni być gotowi do wykonania dodatkowych zadań na żądanie
pracodawcy.
“In the coming months a new trend emerged in how the hotel was run;
alongside many jobs being cut, the remaining staff members were ordered
to take on duties outside of their job descriptions. When the breakfast staff
shift manager left the company the managers did not seem eager to recruit
a new person into the role. ‘We asked who our next shift manager would be
and were told we could take turns being the manager. A shift manager has
a higher pay rate, but we were of course not offered that.’ Another member
of staff describes the scenario. ‘We were exhausted and just about to close
the breakfast room and start cleaning when she showed up ten minutes
before closing with her family and they stayed there until half an hour after
closing. We were absolutely forbidden from working overtime, but management still expected us to let them do what they wanted.’ Veterans say newer
members of staff are often asked to read instructions and practice with the
hotel’s software at home. ‘Reception staff are told to take an hour to go over
the systems when at home, but they of course don’t get paid for that. Bar
staff has also been asked to visit the other downtown bars in their free time
to do a price comparison for the management.’”
„W kolejnych miesiącach pojawił się nowy trend w sposobie prowadzenia hotelu;
wraz z likwidacją wielu miejsc pracy pozostałym członkom personelu nakazano
przejęcie zadań spoza zakresu ich obowiązków. Kiedy kierownik zmiany personelu śniadaniowego opuścił firmę, menedżerowie nie byli chętni do rekrutacji
nowej osoby na jego stanowisko. Zapytaliśmy, kto będzie naszym następnym
kierownikiem zmiany i powiedziano nam, że możemy sami pełnić tę funkcję na
zmianę. Kierownik zmiany ma wyższą stawkę wynagrodzenia, ale tego oczywiście nam nie zaoferowano”. Inny członek personelu opisuje scenariusz wydarzeń.
„Byliśmy wyczerpani i już mieliśmy zamknąć salę śniadaniową i zacząć sprzątać,
kiedy pojawiła się dziesięć minut przed zamknięciem ze swoją rodziną i siedzieli
tam pół godziny po zamknięciu. Absolutnie zabroniono nam pracy w godzinach
nadliczbowych, ale kierownictwo nadal oczekiwało od nas, że pozwolimy im robić
to co im się podoba”. Weterani mówią, że nowi członkowie personelu są często
proszeni o zapoznanie się z instrukcjami i ćwiczenie z oprogramowaniem hotelowym w domu. „Pracownicy recepcji mają poświęcić godzinę na sprawdzenie
systemów w domu, ale oczywiście nie otrzymują za to zapłaty. Personel baru
został również poproszony o odwiedzenie innych barów w centrum miasta w
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czasie wolnym, aby przygotować porównanie cen dla kierownictwa”.
Inną często opisywaną formą emocjonalnej manipulacji jest sprawianie, by
pracownicy poczuli się odpowiedzialni za złe decyzje biznesowe właścicieli:
podano przykłady, w których szefowie przenosili na pracowników odpowiedzialność za trudności finansowe firmy lub wyolbrzymiali ich skalę, mówiąc
pracownikom, że używają swoich prywatnych środków finansowych do opłacenia wynagrodzeń pracowniczych.
“Throughout the months, the managers and owners lied to us that there
was no money and that they had nothing to eat.”
„Menedżerowie i właściciele miesiącami okłamywali nas, że nie ma pieniędzy
i że nie mają co jeść”.
Inną formą nadużycia w miejscu pracy jest nadmierna inwigilacja pracow
ników, tworząca atmosferę ciągłego bycia obserwowanym, np. w formie nielegalnego użycia kamer CCTV.
“It was extremely uncomfortable and he always made us keep the door open
and I was always freezing in the shop, if I would close the door he would call
me because he was watching us on the cameras and tell me to open the door.”
„To było ekstremalnie niekomfortowe i zawsze kazał nam trzymać drzwi otwarte,
a ja zawsze marzłam w sklepie, jeśli zamknęłabym drzwi zaraz zadzwoniłby do
mnie, bo obserwował nas przez kamery i kazałby mi te drzwi otworzyć”.
“He is all the time looking at the cameras and taking screenshots of the
employees.”
„Bez przerwy patrzy na kamery i robi zrzuty ekranu z pracownikami”.
Wielu pracowników podzieliło się historiami o znęcaniu się, którego doświadczyli w miejscu pracy. Przybierało ono formę agresywnych wypowiedzi
lub krzyków, negatywnych komentarzy na temat wyglądu, stylu życia, rodziny
lub kultury pracownika, rozpowszechniania nieprawdziwych informacji lub
złośliwych plotek oraz celowego wykluczania, izolowania lub marginalizowania osoby z wykonywania normalnych czynności zawodowych.
“…mobbing (I was working on a car rental agent position, my other Polish
froend worked there as a booking agent on back office)—mobbing like
telling two Polish emoployes to go and clean the toilets ‘because you are
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Polish women and Polish women know how to clean the toilets’ … going on
a car wash in main office in reykjavik to mock the cleaners, especially the
black one, hard working, good man from Kenya.”
„…mobbing (ja pracowałam na stanowisku agenta wynajmu samochodów,
moja znajoma z Polski pracowała tam jako agent rezerwacji na zapleczu) – taki
mobbing jak powiedzenie dwóm polskim pracownicom, żeby poszły posprzątać
toalety »ponieważ jesteście Polkami i Polki wiedzą, jak czyścić toalety« …chodzenie
na myjnię samochodową w głównym biurze w Reykjaviku, żeby kpić z pracow
ników, zwłaszcza z czarnego, pracowitego, dobrego człowieka z Kenii”.
Nadużycia w miejscu pracy przybierają również formę odmawiania pracownikom dostępu do zasobów i przywilejów zagwarantowanych w prawie.
Respondenci podzielili się z nami historiami o miejscach pracy, w których nie
zapewniono im odpowiedniego ubezpieczenia od wypadków w pracy oraz
gdzie bezprawnie wstrzymywano wypłatę wynagrodzenia w celu zmuszenia
pracownika do pozostania na stanowisku dłużej niż wymagany prawem okres
wypowiedzenia.
“One day I decided to quit instead of fighting all the time, my notice period
suppose to be 1 month, but according to my boss, it was 3 months. So he
withheld my salary and said that he will pay it out only when I agree to
stay at [the cafe] 3 months.”
„Pewnego dnia postanowiłam po prostu zwolnić się z pracy zamiast bez przerwy
walczyć, mój okres wypowiedzenia miał wynosić 1 miesiąc, ale według mojego
szefa były to 3 miesiące. Więc wstrzymał moją pensję i powiedział, że wypłaci ją
dopiero, gdy zgodzę się zostać w [kawiarni] kolejne 3 miesiące”.
2

Molestowanie

Rozporządzenie w sprawie środków przeciwdziałania wiktymizacji, molestowaniu seksualnemu, prześladowaniu ze względu na płeć oraz przemocy w
miejscu pracy6 definiuje molestowanie seksualne jako każdy rodzaj zachowania
seksualnego, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby
nim dotkniętej, zwłaszcza gdy zachowanie to stwarza okoliczności zagrażające, wrogie, poniżające, upokarzające lub znieważające osobę nim dotkniętą.
Zachowanie o charakterze molestowania może przybierać formę słowną,
symboliczną i/lub fizyczną. Islandzka Konfederacja Związków Zawodowych
wymienia na swojej stronie internetowej podstawowe przepisy prawne dotyczące islandzkich miejsc pracy, które określają molestowanie seksualne jako
6	Rozporządzenie w sprawie środków zapobiegania wiktymizacji, molestowaniu seksualnemu, prześladowaniu ze względu na płeć
i przemocy w miejscu pracy, nr 1009/2015
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„zachowanie seksualne, które jest nieuzasadnione i/lub obraźliwe oraz odbywa
się wbrew woli tych, którzy są mu poddani, i które wpływa na ich samoocenę
i jest kontynuowane pomimo wyraźnego wskazania, że jest ono niepożądane. Molestowanie seksualne może mieć charakter fizyczny, [werbalny] lub
symboliczny. Jednostkowe zdarzenie może zostać uznane za molestowanie
seksualne, jeśli jego charakter jest poważny”. Pomimo dostępności tych roboczych definicji publiczne ujawnianie molestowania, nękania i zastraszania jest
uważane na Islandii za temat tabu. Pracownicy wyrażają powszechne niedowierzanie w możliwość uzyskania pomocy i wsparcia ze strony pracodawców
i instytucji, które powinny oferować wsparcie w przypadku zgłoszenia bycia
ofiarą nękania. Z tego powodu żaden z pracowników, którzy zgodzili się z
nami na ten temat rozmawiać, nie chciał być jawnie cytowany w tym raporcie.
3

Stopniowo pogarszające się warunki normalizują nadużycia

Pracownicy przyznawali w rozmowach z nami, że zdarzało się, iż wyrażali
zgodę na niekorzystne dla siebie zmiany w miejscu pracy kierowani zapewnieniami przełożonych o tym, że wspomniane zmiany doprowadzą w efekcie
do ogólnej poprawy warunków pracy. Przytaczano przykłady, w których
pracownicy zgodzili się pracować w godzinach nadliczbowych lub zmienić
miejsce pracy (gdy oddziały tej samej firmy posiadały więcej niż jedną lokalizację) w nadziei, że skłoni to pracodawcę do późniejszego podpisania z nimi
umowy o zatrudnieniu.
Wielu respondentów przyznało, że mieli zbyt dużo obowiązków, bali się poruszyć temat warunków pracy ze współpracownikami. Częstym motywem pojawiającym się w wypowiedziach jest przekonanie pracowników, że ignorowanie
„drobnych niedogodności” pomoże im zachować stanowisko. Wielu pracowników przyznało, że świadomie akceptowali brak umowy czy niestandardowe
procedury w miejscu pracy, bo było to obowiązującą regułą. Zdarzały się przypadki, że złe traktowanie pracownika nasiliło się po poruszeniu przez niego
tematu zmian w grafiku lub po próbie uzyskania stabilniejszego kontraktu.
Kilku pracowników opisało, że uświadomili sobie jak niesprawiedliwie byli
traktowani dopiero po długim czasie od opuszczenia toksycznego miejsca
pracy:
“In 2015 this man forced the PREGNANT WOMAN [to quit her job], she
was that desperate that she went to work in [a market] and works there
until this day, she said, compering to [the former employer], even the most
difficult customers treat her like a princess.”
„W 2015 roku ten mężczyzna zmusił KOBIETĘ W CIĄŻY [do rezygnacji z pracy],
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była tak zdesperowana, że poszła do pracy w [sklepie] i pracuje tam do dziś,
powiedziała, w porównaniu z [poprzednim pracodawcą], nawet najtrudniejsi
klienci traktują ją jak księżniczkę”.
4

Poszukiwanie pomocy eskaluje problemy

W wielu przypadkach niekomfortowe sytuacje w miejscu pracy ulegały eskalacji, gdy pracownicy prosili o pisemną umowę o zatrudnieniu, domagali
się przestrzegania swoich praw, podwyżki wynagrodzenia lub właściwego
opłacania składek związkowych. W kilku przypadkach wskazano obawę, że
związki zawodowe kontaktowały się z pracodawcami bez zgody pracownika
lub bez uprzedniego wyjaśnienia przebiegu procesu składania skarg.
“[…] threatens employees if they go to the union.”
„[…] grozi pracownikom, jeśli pójdą do związku”.
“[…] kicking out people from the company because they were in unions.”
„[…] wyrzucanie ludzi z firmy, ponieważ należeli do związków zawodowych”.

WNIOSKI
Nadużycia i nękanie wspominane są wielokrotnie w relacjach pracowników.
Wywieranie presji, złe traktowanie pracowników oraz nieprzewidywalne
zachowanie kadry menedżerskiej wydają się być nagminne w niskopłatnych
zawodach. W większości przypadków pojedyncze osoby nie zdecydowały się
na zgłoszenie naruszeń ze względu na swój brak wiary w skuteczność mechanizmów wsparcia instytucjonalnego, niejasne procedury rozpatrywania zgłoszonych spraw, obawę, że ich dane osobowe nie będą odpowiednio chronione
oraz brak zaufania do władz lokalnych. Żaden z respondentów nie wspomniał
o przypadku budowania sieci wsparcia wśród pracowników poprzez dzielenie
się informacjami lub szukanie pomocy wśród współpracowników. Każdy
przypadek był opisywany jako krzywda jednostki, pomimo ogólnej świadomości szerszych grupowych konsekwencji: częstej rotacji personelu w danych
miejscach pracy, postrzeganie przez większą liczbę pracowników osób podejmujących decyzje jako skłonnych do nadużyć. Personel był często zastraszany
lub przekupywany w celu zapewnienia „milczenia” na temat złego traktowaniu
w miejscu pracy. W szczególności w przypadkach pracowników, którzy padli
ofiarami zastraszania, nękania i innych form przemocy ze strony pracodawcy
i zwrócili się po pomoc do związków zawodowych, doradzano im przede
wszystkim zmianę miejsca pracy – związki zawodowe nie były przygotowane
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do aktywnej ochrony pracowników w tych sytuacjach. W ułamku przypadków
związek zawodowy i pokrzywdzony pracownik (poświęcając swój czas, pieniądze oraz zdrowie fizyczne i psychiczne) decydują się na walkę w trwających
lata procesach sądowych.
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PODSUMOWANIE
Zidentyfikowaliśmy punkty wspólne w narracjach pracowników obcego pochodzenia na temat ich doświadczeń na islandzkim rynku pracy. W następnym
rozdziale opiszemy powtarzające się wątki, przeanalizujemy strukturalne przyczyny, przez które pracownicy zagraniczni nadal padają ofiarami naruszeń
i udzielimy praktycznych porad osobom mogącym znaleźć się w trudnych
sytuacjach opisanych w niniejszym raporcie.

PUNKTY WSPÓLNE NARRACJI
1

Sygnały ostrzegawcze
Ostrzeżenia od innych pracowników

Niektóre zakłady pracy wymieniane w zebranych przez nas relacjach znane
są z wykorzystywania pracowników zagranicznych. Kilka z nich pojawiło się
w doniesieniach medialnych, inne przewijają się w dyskusjach w ramach
grup na Facebooku i na innych forach uczęszczanych przez imigrantów na
Islandii. Ich uszu dobiegają również ustne ostrzeżenia na temat pracodawców
pochodzące zarówno od przyjaciół, jak i innych osób. Jednak pracownicy
napływowi na Islandii często znajdują się w bardziej niepewnej sytuacji ekonomicznej niż ich islandzcy koledzy i nie mogą sobie pozwolić na pochopną
odmowę przyjęcia oferty zatrudnienia. Często zdarzało się, że ignorowali
oni ostrzeżenia, myśląc, że sytuacja uległa zmianie wraz z upływem czasu,
bądź wraz ze zmianą kierownictwa; nierzadko zmuszeni przez okoliczności
życiowe decydowali się na przyjęcie posady u pracodawcy znanego z wyzysku
pracowników, mając jednocześnie nadzieję na pozytywny rozwój sytuacji.
Brak kontraktu
Wielu pracowników podkreślało problem braku umowy w opisywanych miejscach
pracy. Miejsca pracy, w których nie zapewniano umowy o pracę, były często
tymi samymi, których pracownicy byli słabo poinformowani o przysługujących
im prawach z zakresu warunków pracy i płacy. Przywłaszczenie wynagrodzeń
było powszechne w stosunku do pracowników nieposiadających pisemnej
umowy o zatrudnieniu, szczególnie w odniesieniu do płatności za godziny
nadliczbowe, zmiany wieczorne i weekendowe oraz należności za czas trwania
urlopu i zasiłku chorobowego. Ponadto pracownicy spotykali się z niezapowiedzianymi zmianami wymiaru i rozkładu czasu pracy (które powinny być
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zawarte w umowie) bez uprzedniego powiadomienia. Rozmówcy opisywali
pracę bez pisemnej umowy o zatrudnieniu jako stan „ciągłej niepewności”.
Wynagrodzenie/czas pracy/obowiązki niezgodne
z początkowymi ustaleniami
Jako jedno z głównych źródeł konfliktów w miejscu pracy pracownicy podawali
rozbieżności między początkowo uzgodnioną a rzeczywistą wysokością płacy,
procentach otrzymanego etatu oraz nałożonych na nich obowiązkach. Zdarzało
się, że pracownicy byli zatrudniani na jedno stanowisko – takie jak dajmy
na to recepcjonistka – a pracowali na zupełnie innym, na przykład zajmując
się gospodarstwem domowym pracodawcy. Pracownikom zatrudnionym w
pełnym wymiarze godzin nie gwarantowano w grafiku wystarczającej liczby
zmian lub odwrotnie – pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze
godzin proszono o pracę często dwukrotnie przekraczającą czasowo początkowo uzgodnioną część etatu. Obiecane zarobki nie były wypłacane, a pracownicy czasem uświadamiali sobie, że ich wynagrodzenie było niższe niż
uzgodnione dopiero w momencie otrzymania pierwszej wypłaty. Chociaż
wiele z tych zmian warunków pracy pracodawcy określali jako „pomyłki”,
niewiele z nich zostało skorygowanych.
„Pomyłki”
Gdy w miejscach pracy zaczęły pojawiać się problemy, pracodawcy często
klasyfikowali je jako „pomyłki”. Jednak wszystkie „błędy” wymienione w
relacjach pracowników zdawały się być wyłącznie na niekorzyść pracownika,
a pracodawca niechętnie i bez pośpiechu wyjaśniał sytuację. „Przypadkowe
pomyłki” często okazywały się systematyczną kradzieżą wynagrodzenia, a gdy
pokrzywdzeni pracownicy domagali się ich skorygowania, pracodawcy często
eskalowali sytuację przez nękanie, w końcu doprowadzając do zwolnień.
2	Eskalacja sytuacji od przywłaszczenia wynagrodzenia
do zastraszania
Przytłaczająca skala kradzieży wynagrodzeń
Zebrane historie pokazują, że pracownicy obcego pochodzenia i/lub pracow
nicy z najniższej grupy zarobkowej narażeni są na Islandii na ryzyko przywłaszczenia wynagrodzenia przez pracodawcę. Najczęściej zgłaszanymi
formami kradzieży wynagrodzenia są nieprawidłowo naliczane stawki za
godziny pracy (stawki wieczorne/weekendowe/świąteczne), brak lub jedynie
częściowe wynagrodzenie za okres zwolnienia chorobowego, bezpłatne okresy
próbne oraz lekceważenie określonego przepisami terminu wypowiedzenia
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stosunku pracy. W większości relacji kilka z aspektów przywłaszczenia płac
nakładało się na siebie, co pokazuje, że przypadki te wykraczały poza rzekomą
„błędną kalkulację” lub „pomyłkę” i były w rzeczywistości systematyczną
kradzieżą wynagrodzenia pracowniczego.
Praktyka przywłaszczania wynagrodzeń bazuje na wykorzystywaniu nie
pewnej pozycji pracowników zagranicznych na islandzkim rynku pracy.
Wielu z nich nie posiada wystarczającej wiedzy o islandzkim systemie, przepisach i przysługujących im prawach. Status quo często jest ogólnie akceptowane gdyż pracownicy mimo wszystko postrzegają proponowane im warunki
pracy na Islandii jako lepsze niż te, do których przywykli w kraju pochodzenia.
Pojawiały się też doniesienia o tym, że niektórzy pracodawcy stosowali manipulację emocjonalną w celu usprawiedliwienia kradzieży wynagrodzenia
pracowniczego, twierdząc na przykład, że firma ma problemy finansowe i że
nie stać ich na płacenie legalnych pensji.
Jednak nawet pracownicy świadomi swoich praw często lądują się w trudnej
sytuacji gdy przychodzi do domagania się wypłaty należnego wynagrodzenia.
Reakcje związków zawodowych na zgłoszenia takich spraw są często miałkie,
zwłaszcza w przypadku „drobnych” i/lub „indywidualnych” przypadków
kradzieży wynagrodzenia, co w konsekwencji sprawia, że pracownikom nie
jest udzielane wystarczające wsparcie w kontaktach z przełożonymi i nie dysponują oni silnymi argumentami do negocjowania swoich warunków pracy.
Krytycznym czynnikiem zaostrzającym i eskalującym zjawisko kradzieży
wynagrodzeń jest izolacja zagranicznych pracowników na terenach wiejskich.
Często w takich przypadkach praca i zakwaterowanie idą w parze. Gdy sytuacja się zaognia, pracownicy tracą jednocześnie pracę i dach nad głową, bez
poszanowania okresów wypowiedzenia.
Kradzież płac wiąże się nie tylko ze stratami finansowymi, ale również
uszczerbkiem na zdrowiu psychicznym. Trudności z opłatą czynszu,
strach przed eksmisją i kryzysem bezdomności, przebywanie każdego dnia
w stresującym miejscu pracy, traumatyzujące zachowania kierownictwa i
na dokładkę obawa przed kradzieżą wypłaty przy każdym okresie rozliczeniowym. Zgłoszenie braków w wypłacie w pojedynkę najczęściej prowadzi
do nękania i zwolnień.
Molestowanie/nękanie jako odwet
Zgodnie z przepisami obowiązującymi na islandzkim rynku pracy, molestowanie, molestowanie seksualne, nękanie oraz zastraszanie należy zgłaszać
pracodawcy i/lub przedstawicielowi ds. BHP w miejscu pracy. Kolejne kroki
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postępowania są słabo zdefiniowane i niejasne, a związki zawodowe nie są
szczególnie objęte obowiązkiem ochrony pracownika w takich przypadkach.
Jeden z największych związków zawodowych, VR, określa swój wkład w zapobieganie nękaniu w miejscu pracy jako „generowanie świadomości społecznej
poprzez kampanie medialne i dostarczanie pokrzywdzonym pracownikom
informacji o ich prawach”, co nie jest powiązane z dyscyplinowaniem pracodawcy do zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy, np. poprzez usunięcie sprawców przemocy z piastowanego przez nich stanowiska. Oznacza to,
że najpowszechniejsza forma składania zażaleń, gdy pracownik zgłasza swoje
problemy związkowi zawodowemu w oczekiwaniu na udzielenie wsparcia
i pomoc instytucjonalną, nie umożliwia ofiarom zastraszania lub nadużyć
bezpiecznego kontynuowania pracy na dotychczasowym stanowisku.
Jeśli sprawca molestowania lub zastraszania jest przełożonym ofiary, naj
bardziej bezpośrednią ścieżką ucieczki od brutalnych warunków zatrudnienia jest zmiana miejsca pracy przez ofiarę. Jest to też najczęstsze zalecenie ze
strony związków, gdy pracownik szuka u nich pomocy. Niestety, dla wielu
pracowników o niskich dochodach jest to ostateczność, ponieważ znoszenie
nękania w pracy postrzegają jako mniej ryzykowne niż wizję bezrobocia i
kryzysu bezdomności. Pracownicy krótkoterminowi, pracownicy zatrudnieni
w odizolowanych miejscach oraz w niepewnych warunkach, a także pracownicy obcego pochodzenia są szczególnie narażeni na nadużycia w miejscu
pracy i w rezultacie bardziej skłonni je tolerować, przy jednoczesnym braku
wsparcia z zewnątrz. Nękanie często nasila się, gdy na jaw wychodzi, że pracownik zasięgnął pomocy w swoim związku zawodowym.
3	Zwalnianie pracowników w odwecie za walkę o swoje prawa
/ zwrócenie się do związku zawodowego
Porozumienia zbiorowe w sektorze prywatnym pozwalają na zwolnienie
pracownika bez okresu wypowiedzenia. Z wypowiedzi pracowników jasno
wynika, że pracodawcy usuwają z miejsc pracy osoby domagające się poszanowania swoich praw. Pracownicy bywali zwalniani za domaganie się zawarcia
pisemnej umowy o pracę, naleganie na korektę „pomyłek” w wypłatach,
zwrócenie się po pomoc do związku zawodowego lub po prostu sprawianie
wrażenia, że są świadomi swoich praw. W przypadku pracy zmianowej
pracownicy nie bywali oficjalnie zwalniani – „zapominano” o nich przy tworzeniu grafików zmianowych na kolejny okres. Okres wypowiedzenia był
rzadko przestrzegany. Dla pracowników, którzy jednocześnie wynajmowali
mieszkania od swoich pracodawców, rozwiązanie umowy było podwójnie
katastrofalne, ponieważ tracili oni nie tylko pracę, ale także zakwaterowanie,
często pozostając z dnia na dzień bez pracy i dachu nad głową.
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DLACZEGO SYSTEM NIE CHRONI
PRACOWNIKÓW PRZED NADUŻYCIAMI?
Relacje pracowników pokazują, że łamanie praw zagranicznych pracowników
na islandzkim rynku pracy jest nagminne. Istnieją określone czynniki systemowe umożliwiające pracodawcom popełnianie nadużyć opisanych w tych
historiach.
1

Długotrwałe procesy prawne zwieńczone niewielkim sukcesem

Jedną z przyczyn powszechnych nadużyć, których doświadczają pracownicy
zagraniczni, jest brak konsekwencji dla pracodawców. Za naruszenie praw
pracowniczych nakłada się bardzo niewiele sankcji prawnych; na przykład
prawo nie przewiduje kar za przywłaszczenie wynagrodzenia. Najcięższą
możliwą konsekwencją grożącą pracodawcy jest zmuszenie go do wypłacenia
pracownikowi zaległego wynagrodzenia, przy czym pokrzywdzonemu
nie przysługuje kwota wyższa od niewypłaconej pensji, bez względu na potencjalne konsekwencje finansowe nieotrzymania wypłaty w należytym terminie
(takie jak brak możliwości opłacenia rachunków, czynszu lub zakupu żywności).
W większości przypadków pracownik pozywający pracodawcę o należne
wynagrodzenie nie otrzymywał pełnego odszkodowania, ponieważ ciężar
udowodnienia nadużycia oraz dostarczenia dowodów potwierdzających
przepracowanie deklarowanych przez siebie godzin oraz utratę należnego
wynagrodzenia spoczywa właśnie na pracowniku. Proces prawny jest długi
i często przeciągający się, pracodawcy opóźniają rozprawy, a sądy i związki
zawodowe są przytłoczone ogromną ilością zgłaszanych do nich przypadków
przywłaszczania płac. Średni czas rozpatrzenia jednego przypadku kradzieży
wynagrodzenia to od roku do dwóch lat. Związki zawodowe często zachęcają
pracowników do polubownego zamknięcia sprawy i przyjęcia kwoty niższej
niż należna, aby przyspieszyć wypłatę pieniędzy oraz uniknąć długiego i kosztownego procesu sądowego. Jednym z możliwych rozwiązań tego problemu
byłoby postanowienie, że to związki zawodowe będą wypłacać pracownikom
utracone pensje i angażować się w procesy sądowe w celu odzyskania należności od nieuczciwego pracodawcy. Pracownik wspierałby wtedy związek w
procesie sądowym. Umożliwiłoby to pracownikowi opłacenie kosztów życia
w trakcie postępowania oraz zmniejszyło negatywny wpływ emocjonalny, jaki
trudna sytuacja niewątpliwie ma na ofiarę popełnionego nadużycia.
W swoich relacjach niektórzy pracownicy wyrażali niezadowolenie ze
sposobu, w jaki związek zawodowy poprowadził ich sprawę. Wielu było
sfrustrowanych długim czasem oczekiwania na rozpatrzenie ich skargi
oraz rozczarowanych, że nigdy nie otrzymali skradzionego wynagrodzenia

39

w całości, musieli zgodzić się na niższą rekompensatę. Pracownicy, którzy
doświadczyli prześladowania, nękania i podobnych nadużyć w miejscu pracy,
raportowali niechęć związków do angażowania się w ich sprawę. Ci zatrudnieni na terenach wiejskich zauważyli, że przedstawiciele związkowi niechętnie angażowali się w konflikty z wybranymi pracodawcami ze względu
na powiązania osobiste, co w konsekwencji narażało pracownika na jeszcze
większe niebezpieczeństwo. Niektórzy pracownicy próbowali złożyć skargę na
pracę związkowców do właściwego związku zawodowego lub zasygnalizować
Islandzkiej Konfederacji Związków Zawodowych (ASÍ) nieprawidłowości w
prowadzeniu ich spraw przez związki. Jednak żadnej z osób, które podzieliły
się z nami swoimi doświadczeniami, nie udało się skutecznie wnieść takiej
skargi przeciw swojemu związkowi. Możliwym rozwiązaniem tego problemu
byłoby utworzenie związku, który uczyniłby dobro poszkodowanego pracownika swoim priorytetem. Wsparcie takiego pracownika mogłoby przybierać
różne formy, natomiast niewątpliwym jest, że związki zdecydowanie powinny
w bardziej bezpośredni sposób wspierać nękanych pracowników, pomagając
im zachować stanowisko i kontynuować pracę w tym samym zakładzie, jeśli
takie jest ich życzenie. Związki powinny zmuszać pracodawców do zmian,
aby miejsca pracy były bezpieczne i wolne od nadużyć, zamiast zachęcać
pracowników do ustąpienia i szukania czegoś nowego. Aktualna polityka w
tym zakresie pozostawia miejsce pracy jako potencjalnie niebezpieczne dla
pracowników zatrudnionych w tym samym zakładzie w przyszłości i potęguje
szkody emocjonalne wyrządzone pracownikowi, który padł ofiarą nękania.
Obecne ramy prawne na Islandii właściwie zachęcają do łamania praw pracow
niczych z powodu braku konsekwencji dla pracodawcy. Z tego powodu naruszenia są powszechne. Mimo że wprowadzenie sankcji dla praco
daw
ców za podobne nadużycia było częścią rządowych obietnic zawartych w
Porozumieniu Zbiorowym o Jakości Życia z 2019 r., w momencie powstawania
niniejszego tekstu żadne z nich nie zostały wprowadzone w życie. Dlatego
wdrożenie sankcji powinno być jednym z głównych postulatów negocjacji
kolejnego układu zbiorowego.
2

Zatrudnianie wedle uznania

Tak długo jak pracownicy mogą zostać zwolnieni z dowolnego powodu będą
oni zwalniani także za domaganie się przestrzegania swoich praw, a czasami
również z powodu uprzedzeń ze strony pracodawcy. Obecnie pracodawcy bez
żadnych konsekwencji pozbywają się nisko opłacanych pracowników mających świadomość swoich praw i chętnych do zgłoszenia ewentualnych naruszeń
związkowi zawodowemu. Dla pracodawcy trywialne jest również zwalnianie
pracowników należących do mniej wpływowych klas społecznych, pomimo
istnienia przepisów antydyskryminacyjnych.
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Doprowadziło to do sytuacji, w której wiele miejsc pracy jest całkowicie poza
ochroną związków zawodowych. Mimo że wszyscy pracownicy formalnie przynależą do związków, w miejscu pracy istnieje kultura systematycznego łamania
praw pracowniczych, a każdy pracownik próbujący zmienić tę kulturę jest szybko
usuwany ze stanowiska. Zwalnianie pracowników w ramach retorsji za głośne
domaganie się przestrzegania swoich praw pełni jednocześnie funkcję ostrzeżenia dla pozostałych członków kadry. Ze względu na mniej stabilną sytuację
zagranicznych pracowników na islandzkim rynku pracy i grożące im większe
ryzyko bezrobocia, wielu z nich z obawy przed utratą pracy powstrzymuje
się przed zgłaszaniem łamania prawa związkom zawodowym. Odkryliśmy,
że pracownicy, którzy zgłosili się do nas ze swoimi historiami, pomimo anonimowości badania odmówili cytowania ich słów w niniejszym raporcie.
Głównym powodem odmowy były obawy o możliwe reperkusje ze strony
pracodawcy oraz ogólny strach przed ujawnieniem swojej tożsamości. Szkody
opisane przez pracowników miały realny wpływ na ich życie jeszcze wiele lat
później.
Likwidacja zjawiska „zatrudnienia wedle uznania” powinna być jednym z
głównych celów związków zawodowych jeśli chcą one być w stanie chronić
pracowników przed ukierunkowanymi zwolnieniami wynikającymi z wiedzy
pracownika lub przynależności do klasy mniej uprzywilejowanej.
3

Kampanie z cyklu „Poznaj swoje prawa”

Większość pracowników wykazywała się (przynajmniej częściową) znajomością swoich praw. Jednak wiedza ta nie wystarczyła by uchronić ich przed
nadużyciami w miejscu pracy. Stwierdziliśmy, że brak sankcji za naruszenie
praw pracowniczych oraz praktyka zwalniania pracowników w ramach odwetu
to dwa główne aspekty nadużyć w tych przypadkach. Inwestowanie przez
instytucje związane z „ruchem pracowniczym” w kampanie z cyklu „Poznaj
swoje prawa” w systemie, który powszechnie nie egzekwuje tych praw, to niewiele więcej niż angażowanie się w teatr polityczny. Kampanie „Poznaj swoje
prawa” to tylko jedno z dostępnych narzędzi: związki powinny skoncentrować
się na walce o strukturalne zmiany prawne, które będą miały na celu zwiększenie zakresu ochrony praw pracowników. Ponadto powinny skupiać się na
edukacji pracowników na polu wspólnego organizowania się w celu egzekwowania bezpieczniejszych warunków pracy. Polepszenie warunków w miejscu
pracy nie może jedynie przychodzić z góry, musi być również powszechnie
promowane wewnątrz miejsca pracy.
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PORADY DOTYCZĄCE
ORGANIZOWANIA SIĘ
1

Dlaczego warto się zrzeszać?

Jak już wskazaliśmy, obowiązujące ramy prawne zachęcają do łamania praw
pracowników. Organizowanie się i działania bezpośrednie na poziomie miejsca
pracy to jedno z podstawowych narzędzi związków zawodowych w walce
o prawa pracownicze. Historycznie metody te odnosiły sukcesy w sytuacjach,
gdy system prawny nie wspierał pracowników, to im zawdzięczamy między
innymi ośmiogodzinny dzień pracy, koniec praktyk zatrudniania dzieci,
prawa wyborcze oraz prawa związkowe robotników, często zanim zrzeszanie
się w związki zawodowe zaczęło być chronione prawnie. Zrzeszanie się i działania bezpośrednie są zawsze impulsem do zmian systemowych, podczas gdy
zmiany prawne odbywają się w ramach ustalonego systemu. Poniżej przedstawiamy kilka praktycznych porad organizacyjnych. Naszą nadzieją jest nie
tylko wzmocnienie pozycji zagranicznych pracowników w ich miejscu pracy
i umożliwienie im ochrony siebie i innych, ale także umożliwienie pracow
nikom walki o zmiany systemowe w całym społeczeństwie.
2

Praktyczne porady dla pracowników

W ostatniej części naszego raportu przedstawiamy praktyczne sposoby
radzenia sobie z problemami na poziomie zakładu pracy. Nie jest to wyczerpujący poradnik na temat zrzeszania się, tymi kilkoma przykładami przeprowadzonych kampanii chcemy raczej przedstawić zakres możliwych
sposobów wyjścia nawet z najtrudniejszych sytuacji. Będąc marginalizowanymi pracownikami znajdujemy się często w okolicznościach, do których
nie zostaliśmy przygotowani przez tradycyjny system edukacji. Nie wszyscy
zdają sobie sprawę z możliwości wsparcia ze strony oficjalnych instytucji
lub mają do nich dostęp, a w środowiskach pracowników imigranckich
panuje często dezinformacja (niekiedy rozpowszechniana przez praco
dawców), utrudniająca reakcję lub zwrócenie się o pomoc. Jako pracownicy
jesteśmy świadomi naszej niekorzystnej pozycji w konflikcie z pracodawcami
w zakresie dostępu do zasobów czasowych, finansowych i prawnych. Milczenie
nie jest jednak rozwiązaniem w sytuacji, gdy nasi współpracownicy napotykają problemy w miejscu pracy, zmuszeni są kontynuować pracę w nieznośnych warunkach lub są niedostatecznie wynagradzani. Poniżej wymieniamy
materiały i narzędzia przydatne w procesie rozwiązywania poszczególnych
konfliktów w miejscu pracy.
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Porady dla indywidualnych pracowników
Nie rozmawiaj z przełożonym bez świadków. Każdy czuje się bezbronny w konfrontacji z kadrą kierowniczą – to zrozumiałe. Spontaniczne
spotkania z przełożonymi nie leżą w interesie pracowników. Jesteś uprawniony
do bycia powiadomionym o planowanym spotkaniu z szefem z odpowiednim wyprzedzeniem (tak, by mogło się odbyć, gdy nie jesteś chory, zmęczony,
smutny, przestraszony lub zdenerwowany). Masz prawo przyjść na spotkanie
z zaufanym współpracownikiem, przedstawicielem związku zawodowego (tak
– zadzwoń do związku i zapytaj, kto może przyjść z Tobą na spotkanie z przełożonym jako świadek) lub znajomym spoza Twojego miejsca pracy (osobę
taką możemy nazwać, dajmy na to, „świadkiem”, „osobą wspierającą”, „osobą
sporządzającą notatki ze spotkania”). Masz prawo wiedzieć zawczasu czego
dotyczyć będzie zaplanowane spotkanie oraz jakie dokładnie tematy będą na
nim poruszane, abyś mógł się do niego należycie przygotować.
Nigdy nie podpisuj żadnych dokumentów przed skonsultowaniem się
z dobrze poinformowanymi, zaufanymi osobami lub instytucjami świadczącymi wsparcie w takich sytuacjach. Będąc pod presją możemy zostać zmuszeni do podpisania niekorzystnych dla nas umów: możemy zgodzić się na
zmniejszenie wymiaru godzin pracy, zmianę harmonogramu na naszą niekorzyść, oddelegowanie nas do pracy w bardziej niebezpiecznych warunkach
lub obarczenie nas większą odpowiedzialnością. Nie musimy tego robić: jeśli
pracodawca chce zmienić nasze warunki pracy (czas pracy, wynagrodzenie,
zakres zadań) musi nas o tym poinformować na miesiąc kalendarzowy przed
wejściem w życie planowanych zmian. Tobie się nie spieszy.
Zawsze zbieraj dowody. Twojemu przełożonemu z łatwością przyjdzie
powiedzieć: „Nie przypominam sobie żebyśmy rozmawiali o jakiejkolwiek
podwyżce”, „Rozmawialiśmy co prawda o Twoim awansie, ale nie miałem na
myśli tego miesiąca”, jeśli nie masz dowodów (notatek, obecności świadka)
na konkretne ustalenia czy obietnice, to tak jakbyś w ogóle nie rozmawiał z
przełożonym. Warto poświęcić chwilę każdego dnia na prowadzenie dziennika pracownika – godziny wejścia do i wyjścia z miejsca pracy są legalnymi
dowodami w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w Twoich odcinkach wypłat. W razie nieprzewidzianych wydarzeń, niebezpiecznych sytuacji
lub konfliktów, zapisz dostępne informacje o tym co się wydarzyło w firmie:
np. datę, godzinę, miejsce, zaangażowane osoby, krótki opis tego, co miało
miejsce. Jeśli odbyło się między Tobą a Twoim przełożonym jakiekolwiek
spotkanie lub rozmowa, które doprowadziły do istotnych decyzji lub wniosków, wyślij mu e-mail: „W nawiązaniu do naszej ostatniej rozmowy, (data)
(w twoim biurze/na korytarzu/w stołówce pracowniczej), wyraziłeś zgodę
na to, by pracownicy naszej firmy otrzymali dodatkowe maski i rękawiczki
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oraz że będą one rozprowadzane w pomieszczeniach pracowniczych każdego
ranka, począwszy od poniedziałku (data).” Opisując sytuację w ten sposób
dasz szefowi znać, że go uważnie słuchasz i że jego słowa nie pozostają bez
konsekwencji.
Organizowanie ze współpracownikami
Znajdź sojuszników. W obliczu problemów opisanych powyżej i zilustrowanych przykładami z relacji pracowników znajdujących się w poprzednich
rozdziałach tego raportu, łatwo jest dojść do wniosku, że generalnie z naszymi
problemami jesteśmy pozostawieni sami sobie. Co więcej, przełożony zrobi
wiele, abyśmy czuli się w ten sposób. Mimo skorzystania z powyższych porad
dotyczących zbierania dowodów i złożenia skargi do związku zawodowego,
nadal pozostaje problem braku równowagi sił między pracodawcą a pojedynczym pracownikiem, co ci pierwsi wykorzystują w celu zastraszenia lub zwolnienia z pracy. Solidarne, kolektywne organizowanie się daje pracownikom
przewagę nad ich szefem.
Kiedy masz kłopoty w pracy zacznij rozmawiać ze współpracownikami, zastanów się komu możesz zaufać, opowiedz im o swoim problemie, poproś o radę
i wsparcie, zbuduj sieć chroniącą Ciebie i Twoich współpracowników przed
eskalacją sytuacji. Po znalezieniu zaufanej grupy współpracowników możesz
spotkać się z nimi poza pracą w celu omówienia problemów związanych z
miejscem pracy oraz sposobów ich rozwiązania.
Dziel się informacjami (i swoimi odcinkami wypłat). Pracodawcy są
bardzo ostrożni w kwestii informacji przekazywanych pracownikom. Często
wykorzystują to, że pracownicy, szczególnie obcego pochodzenia, będą mieli
niewielką wiedzę na temat swoich praw. Nierzadko pomijają milczeniem przysługujące pracownikowi prawo do wynagrodzenia za nadgodziny, urlopu,
zwolnienia chorobowego, przerw, powiadomienia o zmianach w grafiku
oraz wielu innych. Powinniście dzielić się ze sobą tą wiedzą. Porównywanie
odcinków wypłat często ujawnia, że „pomyłki” w wynagrodzeniu wcale nie
są błędami i że nie jesteś w swojej sytuacji osamotniony. Pracownicy, którzy
zbiorowo domagają się korekty wynagrodzenia, mają większe szanse na odniesienie sukcesu i narażeni są na mniejsze ryzyko zwolnienia w ramach odwetu
niż pojedynczy pracownik. Związki zawodowe są również bardziej skłonne do
priorytetowego traktowania naruszeń dotyczących całego zakładu pracy.
Nie rozmawiaj z szefem sama/sam (działajcie jako solidarna grupa).
Pracodawcy lubią negocjować z pracownikami w pojedynkę, ponieważ mogą
wykorzystać słabszą pozycję indywidualnego pracownika na swoją korzyść.
W ten sposób mogą skłonić pracowników do wyrażenia zgody na skrócenie
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wymiaru pracy, nagłe zmiany harmonogramu, zwiększenie zakresu obowiązków i wiele więcej. Zwykle wszyscy pracownicy w danym miejscu pracy
są przeciwni niekorzystnym zmianom, ale mało kto odważy się sprzeciwić
pracodawcy w negocjacjach jeden na jeden. A ten kto się ośmieli wystąpić
we wspólnym interesie zostaje pokazowo zwolniony. Rozmawiajcie ze sobą,
gdy kierownictwo planuje wprowadzić zmiany w Waszym miejscu pracy.
Zdecydujcie wspólnie jakiej udzielicie im odpowiedzi i powiadomcie przełożonych o swoim stanowisku za pośrednictwem poczty elektronicznej lub
na oficjalnym spotkaniu personelu. Pracodawca będzie próbował nakłonić
Cię do negocjacji w odosobnieniu, ale wasza pozycja w miejscu pracy będzie
znacznie silniejsza, gdy będziecie mówić jednym głosem. To jest podstawowy
powód, dla którego ludzie zaczęli organizować się w związki zawodowe.
Bądź przygotowana/y na konsekwencje! Niezwykle trudno jest zrzeszać się w miejscu pracy, gdy trwający już konflikt wpływa bezpośrednio na
życie ludzi, prawa pracownicze nie są respektowane, a w zespole tworzą się
podziały. Ale nie poddawaj się! Każda próba budowy solidarności pracowniczej jest wartościowa. Działajcie razem i poznajcie mechanizmy rządzące
tym zakładem i całym rynkiem pracy. Nawiązanie dialogu z niezadowolonym
pracownikiem może być początkiem procesu zdobywania ważnego sojusznika. Zrzeszanie się to przekierowanie uwagi z kłótni między sobą na znalezienie prawdziwego źródła problemu i poprawę warunków pracy dla wszystkich.
Inne zalety organizowania się
Solidarność i organizowanie się jest najskuteczniejszą bronią słabszych.
Oczywiście ważne jest, żeby w sytuacji zagrożenia korzystać z zewnętrznego wsparcia instytucji, które są zobowiązane do pomocy. Ale w międzyczasie toczy się życie. Niewiele osób zdaje sobie sprawę jak wiele kosztuje
nas bycie zwolnionym z pracy, strach przed otrzymaniem złych referencji,
przed wpływem byłego pracodawcy na przyszłe możliwości zatrudnienia.
Organizowanie się to również lekarstwo na ból złamanego serca po utracie
pracy, ponieważ daje nam szansę by stanąć do walki o siebie samych oraz
znaleźć oparcie w drugim człowieku. Rozmowa z innymi ludźmi nic nie kosztuje, a uświadamianie sobie wspólnych problemów i szukanie rozwiązań daje
świetne rezultaty w dłuższej perspektywie.
To tylko krótkie wprowadzenie do tematu zrzeszania się. Jeśli chcesz rozpocząć organizowanie się w swoim miejscu pracy skontaktuj się z nami,
chętnie podzielimy się naszą wiedzą, zasobami i wspólnym działaniem! Akcja
bezpośrednia przynosi zmianę!
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