
 
Warszawa, 6 maja 2010  

„Dlaczego Polska Praca jest chora”? 
 
 
1. Zysk za wszelką cenę - pozorna społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw  
 
Pomimo kryzysu większość przedsiębiorstw w Polsce zanotowała dobre wyniki finansowe. Według danych GUS 
wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych był wyższy o 15,8 mld (25,1 proc.) w porównaniu z 
osiągniętym w 2008 r. Świadczy to o nastawieniu przede wszystkim na krótkoterminowe zarządzanie i skupienie 
na wynikach finansowych. Elastyczność rynku pracy pozwala przedsiębiorstwom na niestosowanie narzędzi 
społecznego zarządzania w kryzysie i przerzucanie kosztów dekoniunktury na pracowników również kosztem 
całej gospodarki (obniżenie popytu wewnętrznego).  
 
 
2. Wzrost bezrobocia - przenoszenie ryzyka gospodarczego na pracowników 
 
Kryzys w Polsce ujawnił z jaką łatwością można przenosić ryzyko gospodarcze na pracowników, nie dając im w 
zamian żadnych dodatkowych korzyści. 
Efektem tego jest: wzrost bezrobocia i likwidacja miejsc pracy.  
 
Po raz pierwszy od 10 lat liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych przekroczyła 3 mln.  
 
 
3. Brak bezpieczeństwa - niestabilność stosunku pracy  
 
Polska jest europejskim rekordzistą w stosowaniu umów na czas określony. Z poziomem 27,1 proc. 
odebraliśmy niechlubne pierwsze miejsce Hiszpanii.  
 
4. Ubóstwo pracujących  
 
Podjęcie pracy, nawet w pełnym wymiarze godzin, dla co 10 zatrudnionego nie jest gwarancją wynagrodzenia 
zapewniającego życie powyżej granicy ubóstwa. 
Według danych Eurostatu w Polsce w 2008 roku 11% pracujących na pełnym etacie żyło w ubóstwie. 
 
5. Słabość sektorowego dialogu społecznego - niski poziom zorganizowania pracodawców  
 
Słabe zorganizowanie pracodawców nie pozwala na zawierania ponadzakładowych układów zbiorowych pracy. 
Jak wynika z raportu Stosunki Przemysłowe w Europie 2008 wzrost zasięgu układów zbiorowych pracy o 10 proc. 
ogranicza o 0,5 proc. liczbę zatrudnionych których dochody nie pozwalają na wydostanie się poza sferę ubóstwa.  
 
 6. Rosnące rozwarstwienie - rażąca rozpiętość płac pomiędzy najmniej i najwięcej zarabiającymi 
 
W 2008 roku 10 proc. najwięcej zarabiających Polaków miało płacę o 794,1 proc. wyższą niż 10 proc. 
najmniej zarabiających.  
Niechlubną cechą polskiego rozkładu wynagrodzeń jest duża liczba osób znajdujących się w niskich przedziałach 
dochodowych. Aż 43,6 proc. Polaków zarabiało poniżej 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Natomiast 65,4 
proc. Polaków zarabiało poniżej przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.  
Średnia różnica wynagrodzeń w Unii Europejskiej między kobietami i mężczyznami wynosi obecnie 18 proc. a w 
Polsce 23 proc.  



 
7. Bierność państwa - brak realnych narzędzi chroniących miejsca pracy i siłę nabywczą pracowników w 
okresie dekoniunktury 
 
Niemcy i Francja wybrały ochronę zatrudnienia i siły nabywczej, nawet za cenę rosnącego deficytu. Zasiłki dla 
bezrobotnych i pomoc socjalna w Danii pozwalają bezrobotnym utrzymać 77 proc. ich przychodów netto, 
w Irlandii 71 proc., w Niemczech 62 proc., we Francji 60 proc. 
 
Praca w ograniczonym wymiarze czasu, pozwala przedsiębiorstwom ograniczyć czas pracy i kompensować 
przez rząd na poziomie 60 proc. do 67 proc. spadek poziomu wynagrodzeń w okresie 12 do 24 miesięcy. Takie 
narzędzie w Niemczech pozwoliły uniknąć likwidacji co najmniej 650 000 miejsc pracy. We Francji udało 
się zachować około 250 000 zagrożonych likwidacją miejsc pracy.  
 
Niestety w Polsce tzw. ustawa antykryzysowa, która miała wprowadzić podobne mechanizmy nie przyniosła 
oczekiwanych rezultatów głównie z powodu warunków, jakie muszą spełnić pracodawcy, aby z niej skorzystać 
oraz niskiego wymiaru świadczeń finansowania.  
 
 
 ------------------------ 

Raport „Praca Polska 2010” na zlecenie NSZZ Solidarność przygotował S.Partner/Grupa Syndex we 
współpracy z Biurem Eksperckim Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Syndex od ponad 
trzydziestu lat towarzyszy przedstawicielom pracowników i ich organizacjom przy podejmowaniu 
decyzji. Syndex, korzystając z kompetencji ponad 400 wykwalifikowanych doradców realizuje każdego 
roku blisko 2000 misji, projektów, ekspertyz zlecanych przez krajowe i europejskie organizacje 
pracowników i ich przedstawicieli. 
----------------------- 
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