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Model stosunków pracy w Japonii historycz-
nie czerpie wiele z wzorca ameryka skiego, 
co jest efektem reform demokratyzacyjnych 
wprowadzanych po II wojnie wiatowej pod 
patronatem władz okupacyjnych. Dlatego 
tradycyjnie głównym polem funkcjonowania 
zwi zków zawodowych jest poziom zakładu 
pracy.  W miar  lat wytworzył si  tam spe-
cyfi czny typ relacji z pracodawc  oparty na 
regule bezpiecze stwa zatrudnienia, a wi c 
długoterminowej perspektywie pracy pra-
cownika w macierzystej fi rmie (shushin koyo), 
która dbała te  o konsekwentny wzrost jego 
zarobków wraz ze sta em pracy (system se-
nioralny ‒ nenkö joretsu) oraz indywidualny 
rozwój zawodowy. Ta stabilno  uległa pod-
wa eniu pod koniec XX w. wraz z rozwojem 
globalnej rywalizacji kosztami pracy. Wtedy 
te  pojawiło si  zjawisko segmentacji rynku 

pracy, a wi c lawinowo rosn cej liczby tzw. 
pracowników nieregularnych (okre la si  
ich cz sto jako part time workers, co nie od-
powiada prawdzie gdy  czas ich pracy prze-
wa nie znacznie wykracza poza norm  dla 
pracowników pełnoetatowych), których nie 
obejmowała reguła bezpiecze stwa. Ocenia 
si , e ró nica w zarobkach mi dzy oboma 
kategoriami zatrudnionych si ga 40%. Kolej-
nym problemem, który dotyczy ju  wszyst-
kich pracowników jest praktycznie nieograni-
czona mo liwo  pracy w nadgodzinach, o ile 
zawarte zostanie odpowiednie porozumienie 
na poziomie fi rmy. Poniewa  ka dy chciałby 
zarobi  wi cej, a nie ka dy jest w stanie oceni  
granice swojej wytrzymało ci (patrz przykład 
niektórych polskich lekarzy korzystaj cych 
z opt out) prowadzi to do coraz wi kszych 
patologii, których ekstremalnym efektem jest 

 Japoński dylemat. Czas pracy 

 określony godzinowo czy uznaniowy? 



Felietony, Polemiki, Recenzje      kwiecień 2018

2

karoshi ( mier  z przepracowania), na które 
według ostro nych szacunków umiera 10 tys. 
Japo czyków rocznie.

Podejmowane od kilku lat próby systemowej 
reformy prawa pracy przybrały kształt specjal-
nego pakietu, który premier Shinze Abe zapro-
ponował parlamentowi z pocz tkiem 2018 r. 
Obejmował on obok wprowadzenia maksy-
malnego nieprzekraczalnego pułapu 45 nad-
godzin miesi cznie (i 100 godzin miesi cznie 
w szczególnie obci onych zadaniami okre-
sach), tak e instrumenty zapewniaj ce reali-
zacj  zasady równej płacy za t  sam  prac . 
To z kolei ma przyczyni  si  do zapewnienia 
wi kszych praw pracownikom nieregularnym. 
Wszystko to brzmiałoby pi knie, gdyby nie 
fakt, e przy tej okazji postanowiono rozszerzy  
na wiele kluczowych sektorów stosowan  ju  
gdzieniegdzie tzw. uznaniow  umow  o pra-
c  (discrectionary labour), polegaj c  ni mniej 
ni wi cej tylko na tym, e pracownicy b d  
otrzymywa  uzgodnione wcze niej stawki 
wynagrodzenia miesi cznego niezale nie od 
tego jak długo b d  wykonywali swoj  pra-
c . Wzburzyło to zwi zkowców i organizacje 
społecze stwa obywatelskiego. Wskazywano, 

e skutek mo e by  wr cz odwrotny do za-
mierze  Shinze Abe i prowadzi  do zaostrze-
nia „kultury przepracowania”.

Oliwy do ognia dolały ustalenia opozycji par-
lamentarnej, e kluczowe dla tej propozycji 
wyniki bada  statystycznych przedstawionych 
przez Ministerstwo Pracy i maj cych wykaza , 
e pracownicy w obecnym systemie wynagro-

dzenia godzinowego i tak pracuj  dłu ej ni  
rednio pracownicy „uznaniowi”, obarczone s  
wieloma bł dami. Premier wyra aj c „gł bokie 
ubolewanie z powodu nieostro nego wpro-
wadzania danych” wycofał t  cz  pakietu, 
stwierdzaj c, e nie b dzie kontynuował jej 
promowania „bez pełnego uchwycenia fak-
tycznej sytuacji”.

Obserwator subiektywno-obiektywny

zdj cie: Demonstranci przed stacj  Shinjuku w Tokio 

trzymaj  transparent z napisem: „(Pracodawcy) mog  mie  

robotników tyle, ile im si  podoba za minimaln  płac ? 

Zatrzymajcie uznaniowy system pracy”. 

Zdj cie: Shun Niekawa/Ashasi


