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Rz d indyjski postanowił zabra  si  za porz d-
kowanie przepisów prawa pracy i ubezpie-
cze  społecznych. W miejsce dotychczaso-
wych 38 aktów prawnych pojawi  si  cztery 
kodeksy: wynagrodze , stosunków przemy-
słowych, ubezpiecze  społecznych oraz bez-
piecze stwa i higieny pracy. Wygl da to na 
ostateczne rozstanie z kolonialn  przeszło-
ci  Indii Brytyjskich, w której zakorzenionych 
jest wi kszo  dotychczasowych przepisów. 
Reforma jest bardzo szeroka i wielopłaszczy-
znowa. Dotyczy na przykład nowego kodeksu 
ubezpiecze  społecznych, który ma zapew-
ni  obj cie podstawowymi wiadczeniami 
ubezpieczeniowymi tak e pracuj cych w tzw. 
sektorze nieformalnym, a wi c głównie w fi r-
mach poni ej 10 pracowników. Ocenia si , 
e tego typu osoby stanowi  ok. 94% całej 
indyjskiej siły roboczej, a poziom ich ochrony 
w miejscu pracy jest drastycznie niski. Nieste-

ty w dalszym ci gu małe fi rmy b d  wył czo-
ne spod wi kszo ci przepisów bhp i to jest zła 
wiadomo .

Zasadniczo uproszczony zostanie system 
ustanawiania płacy minimalnej. B dzie on 
zró nicowany terytorialnie, a rz d w uzgod-
nieniu z władzami poszczególnych stanów 
b dzie ustalał obowi zuj ce na ich terenie 
wysoko ci przy czym nie b d  one mogły 
by  ni sze ni  krajowy poziom odniesienia 
(aktualnie 18 000 rupii miesi cznie). Ale naj-
bardziej rewolucyjna zmiana dotyczy cze-
go innego. Dotychczas obowi zywał próg 
1000 zatrudnionych, powy ej którego pra-
codawca był zobowi zany stosowa  si  do 
przepisów o płacy minimalnej. Obecnie zo-
staje on zniesiony, co oznacza stosowanie 
nowych przepisów do wszystkich indyjskich 
pracowników. 

 Najliczniejsza demokracja świata 

 porządkuje prawo pracy 
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Mimo tych rozwi za , zwi zki zawodowe 
krytycznie podchodz  do proponowanych 
reform, uwa aj c, e w ich tle jest przede 
wszystkim wzmocnienie pracodawców. 
W przypadku kodeksu ubezpiecze  społecz-
nych ich niepokój wi e si  np. z zapowie-
dzian  prywatyzacj  systemu czy sposobem 
kategoryzacji wiadczeniobiorców (osoby 
z sektora nieformalnego trafi ałyby do katego-
rii „poor”- biedny). Prawie wszystkie centrale 
zwi zkowe zdecydowały si  na zbojkotowa-
nie prowadzonych przez rz d trójstronnych 
konsultacji w tej sprawie, gdy  uznały, e maja 
one charakter pozorowany.

Du e kontrowersje budzi przyszły kształt ko-
deksu stosunków przemysłowych. Obecnie 
zwi zki zawodowe maj  stosunkow  łatwo  
funkcjonowania. Na poziomie krajowym funk-
cjonuje 13 tzw. centralnych organizacji zwi z-
kowych, które rz d uznaje za reprezentatywne 
do prowadzenia z nimi dialogu (musz  repre-
zentowa  co najmniej 0,5 mln członków oraz 
działa  w 4 stanach i 2 sektorach gospodarki). 
Główne ró nice mi dzy centralami zwi zko-
wymi wynikaj  z ich powi zania z konkretny-

mi partiami politycznymi. Wszystko wskazuje, 
e propozycje rz dowe mog  wzmocni  po-
zycj  pracodawców w ich relacjach ze zwi z-
kami. Z pewno ci  trudniej b dzie prowadzi  
negocjacje zbiorowe i organizowa  strajki. 
Wci  nie wiadomo, czy zachowany zostanie 
próg mówi cy o tym, e je eli pracodawca 
zatrudnia powy ej 100 pracowników to nie 
mo na przeprowadza  zwolnie  grupowych 
lub zamyka  fi rmy bez zgody rz du (według 
pierwotnej propozycji próg miał by  podnie-
siony do 300 pracowników).

Có , rz d indyjski nie ukrywa, e głównym 
celem zmian jest doprowadzenie do wi k-
szej elastyczno ci zatrudnienia zgodnie z za-
leceniami Banku wiatowego, tak aby spro-
sta  wyzwaniom globalizacyjnym. Poniewa  
mamy do czynienia z najwi kszym rynkiem 
pracy demokratycznego wiata, warto ledzi  
dalszy rozwój wypadków.

Obserwator subiektywno-obiektywny 

Zdj cie: Pranie ubrania roboczego wczesnym rankiem 

w pralni na wie ym powietrzu w New Delhi  Fot: Getty


