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Co nam mówi Big Mac
Że polska waluta jest jedną z najbar-

dziej niedoszacowanych walut w Europie. 
No dobrze, ale co ma do tego Big Mac? 
Już mówię. Brytyjski „The Economist” 
wymyślił sobie w latach 80. ub. wieku, 
że najbardziej porównywalnym, wręcz 

identycznym produktem na świecie jest hamburger sprze-
dawany w sieci McDonald’s. Dzięki tej metodzie można 
oszacować ile warta jest dana waluta lub mówiąc prościej 
– jaka jest jej siła nabywcza.

Według wskaźnika Big Maca wartość złotego w stosunku 
do euro jest zaniżona o blisko 40 proc., a do dolara nieco 
ponad 30 proc. Jeśli więc zgodnie z tą metodą odniesiemy 
siłę nabywczą naszej złotówki w stosunku do euro, to euro 
powinno kosztować u nas 2,50 zł, a dolar zaledwie 1,92 zł.

Oczywiście to nie jest tak do końca miarodajne, bo 
nie da się gospodarek i walut tak prosto porównać. 
Dlatego „The Economist” odnosi to do PKB danego 
kraju, co powoduje, że po jego uwzględnieniu złotów-
ka do dolara traci zaledwie 2,3 proc., ale już do euro 
– blisko 20 proc.

Czemu o tym mówię? Bo przy okazji trwających jesz-
cze wyborów temat przyjęcia euro ożył na nowo. War-
to zatem sobie uświadomić co to oznacza dla naszej go-
spodarki i naszych domowych budżetów. Jeśli złotówka 
jest sztucznie zaniżona w stosunku do euro o blisko 20 
proc., to przy wymianie w krótkiej perspektywie te 20 
proc. stracimy. I straci nasza gospodarka i odczujemy to 
na cenach w sklepach. A strefa euro nieźle na tym za-
robi. n

Andrzej Duda – prezydent zmiany
Komentarz Piotra Dudy, przewodniczącego Solidarności po pierwszej turze wybo-
rów prezydencki: 

Wyniki wyborów dają nadzieję na zmiany, ale do zwycięstwa jeszcze daleka dro-
ga. Polacy jednoznacznie opowiedzieli się za zmianami. Przede wszystkim zmianami 
w obszarach pracowniczych, takich jak wiek emerytalny, umowy śmieciowe, elastycz-
ny czas prac. Nadal trzeba przekonywać społeczeństwo, że Bronisław Komorowski bę-
dzie – tak jak przez ostatnie pięć lat – antypracowniczym i antyspołecznym prezy-
dentem, który swoim podpisem firmował m.in. wydłużenie wieku emerytalnego czy 
niekorzystne dla pracowników zapisy w kodeksie pracy. To również prezydent, który 
pozwolił wyrzucić do kosza zebrane pod obywatelskimi wnioskami referendalnymi 
kilka milionów podpisów, w tym 2,5 miliona podpisów pod wnioskiem o referendum emerytalne, zorganizowanym przez 
NSZZ Solidarność. Dzisiaj sam chce zarządzać referenda. Gratuluję wyniku Pawłowi Kukizowi. To także dowód, że Polacy 
potrzebują i chcą zmian. Te zmiany są w zasięgu ręki.

Nie rzucim ziemi
Manifestacja pod hasłem: „Nie rzucim zie-

mi” członków NSZZ „S” Rolników Indywidu-
alnych przeciwko ignorancji rządu Ewy Ko-
pacz odbyła się przed sejmem i kancelarią 
Rady Ministrów we wtorek, 12 maja. Pro-
test poparła Komisja Krajowa NSZZ Solidar-
ność. Wzięło w niej udział wielu przedstawi-
cieli NSZZ Solidarność. Była to także okazja 
do uczczenia 34. rocznicy rejestracji rolni-
czej Solidarności.

Komen t ar z  t ygodn ia

Marek Lewandowski
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Porad prawnych udzielają eksperci związkowi. W tym wydaniu TS następujące tematy:  
międzyzakładowa komisja koordynacyjna (MKK), prawo do zasiłku przedemerytalnego  
a dochód z wynajmu

Obradowała 
Sekcja Przemysłu 
Elektromaszynowego

Przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda i przewodni-
czący Sekretariatu Metalowców Bogdan Szozda wzięli udział 
w obradach WZD Sekcji Krajowej Przemysłu Elektromaszy-
nowego, które odbyło się w dniach 8–9 maja 2015 w Ste-
gnie Gdańskiej. Kilkugodzinne spotkanie przewodniczącego 
Piotra Dudy z delegatami przerodziło się w głęboką dyskusję 
o związku, jego skuteczności i przyszłości.

Andrzej Duda – to się uda!
„Nierozpoznawalny, plastikowy, nieposiadający cha-

ryzmy…” W świetle spektakularnego zwycięstwa An-
drzeja Dudy w pierwszej turze wyborów prezydenckich 
opinie formułowane jeszcze kilka tygodni temu mogą 
budzić jedynie uśmiech politowania. Śmiało można 
stwierdzić – kandydat PiS na prezydenta podbił ser-
ca Polaków. W tygodniku przedstawiamy sylwetkę An-
drzeja Dudy a także sondę z wypowiedziami działaczy 
Solidarności i osób ze świata kultury, dlaczego głosu-
ją na Andrzeja Dudę.

Paweł Janowski w swoim 
felietonie „Duda-day” pisze: 

Nadszedł „D-day”. Ofensywa rozpo-
częta. Lądowanie na brzegach polsko-
ści, na brzegach uczciwości i sprawie-
dliwości. Wróg będzie się bronił, będzie 
kontratakował, ale początek jego koń-

ca stał się faktem. Wygrana w 1. turze wyborów Andrze-
ja Dudy wprowadziła w stan głębokiej zapaści ludzi obec-
nego prezydenta. Chaotyczne przegrupowanie pomysłów. 
Obok przerażenia niepokój o jutro. Propagandziści gubią 
się. Nie wiadomo jaki jest przekaz dnia. Co wolno, a czego 
nie wolno? Pakować się, czy nie pakować? Zmieniać poglą-
dy, czy pójść na zwolnienie? Może przeczekać? Może szyb-
ko nawrócić się.

Porad prawnych udzielają eksperci związkowi. W tym wydaniu TS następujące tematy:  
odprawa pośmiertna, badania okresowe w dowolnej jednostce medycyny pracy, praktyki 
akwizytorów – nie daj się oszukać!

St a łe  f e l i e tony  z amies zc z a ją: 
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Łódzka Solidarność  
oddała hołd ofiarom  
II wojny światowej

12 maja br. odbyły się uroczystości przed Pomnikiem Pęk-
niętego Serca w Parku im. Szarych Szeregów w Łodzi, pod-
czas których przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódz-
kiej NSZZ Solidarność Waldemar Krenc złożył pod Pomnikiem 
wiązankę kwiatów, oddając w ten sposób hołd zamordowa-
nym i cierpiącym dzieciom w okresie II wojny światowej.

Era pieniądza 
bezgotówkowego

Na całym świecie trwa swoista antygotówkowa krucjata. 
Idealnym systemem ma być taki, w którym wszystkie trans-
akcje są dokonywane bezgotówkowo, pod ścisłą kontrolą rzą-
dów i banków. W tym współczesnym nowym niewolnictwie 
finansowym przodują państwa UE i Stany Zjednoczone.

Japończyk,  
który pokochał 
Pol(s)kę

Agnieszka Umeda, żona Yoshiho Ume-
dy, Japończyka, który był działaczem KOR 
i „S”, opowiada o miłości męża do naszego 
kraju i o tym jak zaraził tym uczuciem ro-
daków z Tokio w stanie wojennym.

Ksiądz generał
23 maja 1865 r., a więc 150 lat temu, w Soko-

łowie Podlaskim Rosjanie powiesili na szubienicy 
dowódcę ostatniego, walczącego oddziału Powsta-
nia Styczniowego – księdza generała Stanisława 
Brzóskę. Obok niego zawisł na szubienicy adiutant, 
Franciszek Wilczyński. 

150 lat to zaledwie cztery, pięć pokoleń. Czy dziś 
jesteśmy sobie w stanie wyobrazić publiczną eg-
zekucję na rynku, w dzień targowy, w obecności 
kobiet i dzieci?
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Ponadto w każdym numerze oprócz tematyki związkowej i społecznej: gospodarka, historia, 
kultura, sport, krzyżówka i wiele więcej...
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Kukiz mówi prawdę:  
prezydent nie chciał się z nim spotkać
Oświadczenie Piotra Dudy, szefa NSZZ Solidarność na temat spo-
tkania z prezydentem RP, do ktorego nigdy nie doszło, ponieważ 
prezydent Komorowski nie chciał się spotkać z Pawłem Kukizem.

W internecie pojawiły się in-
formacje o piśmie, które wspól-
nie z Pawłem Kukizem po spotka-
niu tzw. Platformy Oburzonych 
wysłaliśmy do Pana Prezyden-
ta w kwietniu 2013 r., prosząc 
o spotkanie.

Potwierdzam to, co mówi Paweł 
Kukiz, i przypominam, że wnio-
skowaliśmy wtedy, aby poza prze-
kazaniem „Przesłania 16 marca”, 
spotkanie dotyczyło m.in. kwe-
stii referendów obywatelskich, 
finansowania partii politycznych 
oraz zmian w ordynacji wybor-
czej. Nie pamiętam już dokładnie 

kto, ale przedzwonił do mnie wy-
soki urzędnik Kancelarii Prezy-
denta, informując, że Prezydent 
może się spotkać tylko ze mną, 
ale absolutnie wykluczone jest 
spotkanie z Pawłem Kukizem, 
który – jak powiedział mi urzęd-
nik – w opinii Prezydenta nikogo 
nie reprezentuje.

Odmówiłem spotkania, infor-
mując, że bez Kukiza nie idę. Dzi-
siaj zadaję sobie pytanie: co się 
takiego stało, że Prezydent nie 
tylko chce spotkać się z Pawłem 
Kukizem, ale nawet gotów jest 
przeprowadzać w tych sprawach 

referendum? Czyżby przegra-
na I tura?

Dla potwierdzenia tych infor-
macji przedstawiam poniżej pełną 
treść pisma, które wspólnie z Ku-
kizem podpisaliśmy i wysłaliśmy 
do Pana Prezydenta.

Piotr Duda

Gdańsk, 30 kwietnia 2013 r.

Sz. Pan Bronisław 
Komorowski Prezydent RP

Szanowny Panie Prezydencie!
W imieniu spotkania w hi-

storycznej Sali BHP Stoczni 
Gdańsk w dniu 16 marca br. 

ponad 100 organizacji spo-
łecznych, stowarzyszeń, ini-
cjatyw obywatelskich i orga-
nizacji związkowych, które 
w przestrzeni publicznej na-
zywane jest tzw. „Platformą 
Oburzonych”, zwracamy się 
o bezpośrednie spotkanie 
z Panem Prezydentem.

Chcemy osobiście przeka-
zać „Przesłanie 16 marca”, 
w którym zwracamy się do 
Pana Prezydenta o wszczę-
cie procedury zmiany kon-
stytucji w zakresie przepisów 
o referendum ogólnokrajo-
wym. Uczestnicy spotkania 
zgodnie uznali, że konieczna 
jest zmiana przepisów pro-
wadząca do obligatoryjności 
obywatelskiego referendum 
i zniesienia progów warun-
kujących jego ważność. To 
znacząco poprawi funkcjo-
nowanie polskiej demokracji. 
Pozwoli też wypowiedzieć się 
społeczeństwu w tak waż-
nych kwestiach jak ordyna-
cja wyborcza, finansowanie 
partii, liczebność sejmu, ist-
nienie senatu.

Ze swojej strony deklaru-
jemy otwartość w rozmo-
wach nad tym trudnym te-
matem, które mamy nadzieję 
pod kierunkiem Pana Prezy-
denta szybko zostaną uru-
chomione.

Paweł Kukiz   Piotr Duda

Zaproszenie na briefing prasowy
Szanowni Państwo!
Zapraszamy dziennikarzy 

do Katowic na briefing pra-
sowy z udziałem przewod-
niczącego NSZZ Solidarność 
Piotra Dudy, przewodniczą-
cego OPZZ Jana Guza oraz 
kandydata na prezydenta An-
drzeja Dudy.

Briefing odbędzie się w naj-
bliższą sobotę 16 maja o godz. 
11.00 w tzw. Oku Miasta, czy-
li w obrębie szklanej kopuły 
na rondzie im. Gen. Jerzego 
Zięteka w Katowicach.

Marek Lewandowski 
rzecznik prasowy

Serwis Informacyjny Solidarności
Redaguje Dział Informacji KK
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PIP promuje umowy śmieciowe!
W przetargu Państwowej Inspekcji Pracy na usługi poczto-
we nie wykorzystano tzw. klauzul społecznych, dzięki któ-
rym pracownicy przy realizacji zamówienia są zatrudniani 
na etat i otrzymują co najmniej płacę minimalną.

Wywalczone przez Solidar-
ność w zeszłym roku zmia-
ny w Prawie zamówień pu-
blicznych dają zamawiającemu 
możliwość wprowadzenia wy-
magań związanych z zatrud-
nianiem pracowników. Dzięki 
temu pracownicy mogą zo-
stać przyjęci na lepszych wa-
runkach lub przy zamówieniu 
mogą zostać zatrudnione oso-
by zagrożone wykluczeniem 
społecznym, bezrobotne albo 
niepełnosprawne. 

Jednak Państwowa Inspek-
cja Pracy nie umieściła takich 
warunków w swoim zamówie-

niu. Mało tego, początkowo 
o wyborze wykonawcy mia-
ła zadecydować w 100 proc. 
cena. Przypominamy, że PIP 
ma stać na straży prawa pracy 
w Polsce. „Misją PIP jest sku-
teczne egzekwowanie przepi-
sów prawa pracy, w tym bez-
pieczeństwa i higieny pracy, 
poprzez efektywne i ukierun-
kowane kontrole oraz działa-
nia prewencyjne, zmierzają-
ce do ograniczenia zagrożeń 
wypadkowych i poszanowa-
nia prawa pracy” – czytamy 
na oficjalnej stronie instytucji.

Tymczasem odrzucenie 

przez inspekcję klauzul spo-
łecznych oznacza, że pracow-
nicy będą zatrudniani przy 
realizacji zamówienia na umo-
wach śmieciowych.

– To skandal! PIP to insty-
tucja publiczna utrzymywana 
za nasze podatki, która powin-
na robić wszystko, aby popra-
wiać standardy na rynku pracy 
– mówi Marek Lewandowski, 
rzecznik Solidarności. – Ta in-
stytucja ma ścigać śmieciówki, 
jeżeli zostały zawarte w spo-
sób nielegalny. Tymczasem 
ten kontrakt promuje umowy 
śmieciowe. Firma, która wy-
gra, będzie miała pracowni-
ków na śmieciówkach i przez 
to będzie tańsza. W ten sposób 
zawsze będzie miała przewagę 

nad firmą, która zatrudnia lu-
dzi na etacie – tłumaczy rzecz-
nik i przypomina sprawę prze-
targu  w Sejmie. – To jeszcze 
większy skandal niż w przy-
padku kancelarii Sejmu, który 
też ogłosił przetarg na sprząta-
nie terenów wokół Sejmu, bez 
żadnych wymogów zatrudnia-
nia na umowach o pracę – wy-
jaśnia Lewandowski. 

  hd
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Redaguje Dział Informacji KK

„To była nieprawdziwa informacja” – 
gazeta przeprasza Henryka Grymela
„Puls Biznesu” przeprasza Henryka Grymela, przewodniczą-
cego Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ Solidarność za podanie 
nieprawdziwych informacji na jego temat.

 Sprawa dotyczy artyku-
łu „Kolejowi biznesmeni”, 
który ukazał się w gazecie 
9 kwietnia. W tekście zna-
lazły się nieprawdziwe in-
formacje o powiązaniach ro-
dzinnych Henryka Grymela  
z właścicielami firmy ANTRA, 
a także sugestie o powiązaniu 
jego działalności związkowej 
z działalnością biznesową. 

Wczoraj „Puls Biznesu” za-
mieścił sprostowanie, w któ-
rym przyznaje, że była to 
„nieprawdziwa informacja do-
tycząca pana Henryka Gryme-
la”. „Prostujemy niniejszym, 
iż pan Henryk Grymel nie jest 
w żaden sposób powiązany ze 

spółką Antra Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Rudzie Śląskiej ani 
jej właścicielami” – napisano.

– Bardzo się cieszę – mówi 
szef kolejarskiej Solidarności. 
– O to mi przecież chodziło, 
żeby odwołali te kłamstwa. To 
sprostowanie to efekt działań, 
które podjęła kancelaria praw-

na z Katowic, do której zwró-
ciłem się z prośbą o pomoc. 
Nie może być tak, że w ga-
zecie wypisują bzdury, suge-
rują, że mam jakiś powiąza-
nia z biznesem i w ten sposób 
szkalują zarówno i mnie, jak 
i cały związek – dodaje.

hd
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Międzynarodowy Dzień Rodziny

„Zagrajcie z dziećmi w Chińczyka”
Fundacja Humanites – Sztuka Wychowania po raz czwarty 
apeluje do pracodawców o przyłączanie się do akcji „Dwie 
godziny dla rodziny” i skrócenie czasu pracy w dzisiejszym 
Międzynarodowym Dniu Rodziny.  W tym roku wydarzenie 
odbywa się pod hasłem „Wspomnienia łączą pokolenia”.

 Akcja jest częścią ob-
chodów Dnia Rodziny. Ma 
zachęcać pracowników do 
spędzania czasu z bliskimi 

oraz pogłębiania więzi mię-
dzypokoleniowych. Celem 
nadrzędnym przedsięwzię-
cia jest wspieranie budowy 

tożsamości młodego poko-
lenia i wzmacniania relacji 
rodzinnych poprzez cieka-
wość siebie i dobrą rozmo-
wę z bliskimi. 

 Udział w akcji  zapowie-
działo wiele szkół, instytu-
cji społecznych i publicz-
nych, a także m.in Grupa 
Allianz, Grupa Aviva, Elec-
trolux, ENEL-MED, Erbud, 
EY, GFK, Gothaer, Great Pla-
ce to Work, ING Życie, JVC, 
K2, MetLife, Microsoft, Pen-
tacomp, PKN ORLEN, PKO 
PTE, PwC, Questa, Sygma 
Bank, Grupa Tauron, Tchi-
bo, Wedel, Wirtualna Polska. 

– W tegorocznej edycji za-
praszamy do rozmów o wspo-
mnieniach. Zachęcamy do 
poznania korzeni własnej ro-
dziny i przez to swojej tożsa-
mości. Relacje i więzi budu-
je się przecież poprzez bycie 
ze sobą – zwraca uwagę Zo-
fia Dzik, prezes Fundacji Hu-
manites.

Komisja Krajowa NSZZ So-
lidarność również przyłącza 

się do akcji. – Polacy są jed-
nym z najdłużej pracujących 
narodów w Europie, co ma 
bardzo negatywny wpływ na 
rodzinę. Te dwie godziny to 
symbol, ale potrzebny, aby-
śmy pamiętali, że praca jest 
środkiem do utrzymania na-
szych rodzin, a nie celem sa-
mym w sobie – tlumaczy Ma-
rek Lewandowski, rzecznik 
prasowy NSZZ Solidarność. – 
Dlatego dzisiaj, przez te dwie 
godziny zagrajcie z dziećmi 
w Chińczyka – radzi.

Dzień Rodziny został usta-
nowiony przez Zgromadze-
nie Ogólne ONZ we wrze-
śniu 1993 roku w rezolucji 
nr 47/237. Fundacja Huma-
nites – Sztuka Wychowania 
została założona we wrze-
śniu 2010 roku. Jej głównym 
celem jest wsparcie rodzi-
ny w kontekście budowa-
nia więzi w rodzinie oraz 
kształtowania rozwoju mło-
dego pokolenia i jego syste-
mu wartości.

hd

XIII Bałtycki Festiwal Nauki
Festiwal odbędzie się w Archiwum Komisji Krajowej NSZZ 
Solidarność i Archiwum Państwowym w Gdańsku.

Serdecznie zaprasza-
my i prosimy o potwierdze-
nie ewentualnego przybycia 
(l.grochowski@solidarnosc.
org.pl).

Archiwum Komisji Krajowej 
po raz pierwszy uczestniczy 
w Bałtyckim Festiwalu Na-
uki, imprezie popularnonau-
kowej organizowanej przez 
wyższe uczelnie wojewódz-
twa pomorskiego, instytu-
ty naukowe Polskiej Akade-
mii Nauk, instytuty branżowe 
oraz inne instytucje naszego 
regionu związane z nauką. 

Festiwal adresowany jest do 
szerokiego kręgu odbiorców, 
społeczeństwa Wybrzeża  i re-
gionu, niezależnie od wieku 
i wykształcenia.

W ramach tegorocznego 
Bałtyckiego Festiwalu Nauki 
(19 i 21 maja godz. 10.00) ser-
decznie zapraszamy na wy-
kłady połączone z prezenta-
cją dotyczące Sierpnia 1980 r. 
w świetle zbiorów Archiwum 
Komisji Krajowej NSZZ So-
lidarność i Archiwum Pań-
stwowego w Gdańsku. W tych 
dniach będzie można zapoznać 

się ze specyfiką przechowy-
wanych w Archiwum Komi-
sji Krajowej oraz Archiwum 
Państwowym w Gdańsku ar-
chiwaliów i  muzealiów oraz 
poznać tajniki pracy archiwi-
stów, odwiedzając magazyny 
archiwalne oraz pracownie 
naukowe. 21 maja oferujemy 

również wycieczkę z prze-
wodnikiem Jarosławem Żura-
wińskim po terenach dawnej 
Stoczni Gdańskiej.

Impreza rozpocznie się 
w budynku Komisji Krajo-
wej NSZZ Solidarność (ul. 
Wały Piastowskie 24, 80-855 
Gdańsk). n
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Komisja Europejska nadal nie dostrzega 
problemu niskich płac
Wczoraj Komisja Europejska ogłosiła projekt zaleceń krajo-
wych (country-specific recommendations, CSR) na rok 2015. 
Jednak tegoroczne CSR, choć cechują się bardziej elastycz-
nym podejściem do kwestii deficytu budżetowego, jednocze-
śnie ignorują stymulującą popyt rolę wzrostu płac, przez co 
blokują wyjście z kryzysu, podkreśla Europejska Konfede-
racja Związków Zawodowych.

  – Brak wszczynania kolej-
nych procedur nadmiernego 
deficytu przeciwko kolejnym 
krajom jest pozytywnym sy-
gnałem świadczącym o więk-
szej elastyczności nowej Komisji 
Europejskiej – mówi Bernadet-
te Segol, Sekretarz Generalna 
EKZZ. – Ale gdzie jest uznanie 
potrzeby wzrostu płac w kra-
jach takich jak Polska, Niemcy 
czy Wielka Brytania?

 W 23 krajach UE wzrost 
płac przestał nadążać za pro-
duktywnością. Wśród nich 
jest także Polska. Tymcza-
sem wstępna analiza zaleceń 
pokazuje, że w dalszym cią-
gu głównym instrumentem 
dostosowawczym dla KE są 
płace, a raczej ich stagnacja. 
Zalecenia dotyczące  moni-
torowania ich wzrostu po-
jawiły się w odniesieniu do 
11 państw członkowskich. 
W przypadku Polski takiej 
potrzeby nie było gdyż jest  
ona modelowym"przykładem 
samodzielnego powstrzymy-
wania wzrostu płac. Z ana-
liz OECD wynika, iż w la-
tach 2002–2012 luka między 
wzrostem płac realnych 
a wzrostem produktywno-
ści wyniosła w naszym kra-
ju 20%. Redystrybucja do-
chodów od pracowników do 
biznesu jest faktem trudnym 
do podważenia.

 Tegoroczne zalecenia dla 
Polski obejmują m.in. tak 
kontrowersyjne kwestie jak  
zainicjowanie procesu  włą-
czania górników i rolników 

do powszechnego systemu 
emerytalnego oraz ogra-
niczenie stosowania pre-
ferencyjnych stawek VAT. 
Pozytywne jest to, że po raz 
kolejny KE wzywa do bar-
dziej aktywnych działań na 
rzecz ograniczenia nadmier-
nego rozrostu umów czaso-
wych i kontraktów cywil-
nych na rynku pracy

– Jest bardzo cenne, że Ko-
misja zwraca uwagę polskie-
mu rządowi na konieczność 
zahamowania destrukcyjnej 
segmentacji rynku pracy – 
mówi Sławomir Adamczyk, 

członek Komitetu Koordy-
nacji Rokowań Zbiorowych 
EKZZ. – Mamy jednak w na-
szym kraju do czynienia z in-
nym poważnym problemem, 
który Komisja opisała wcze-
śniej w swoim lutowym ra-
porcie, ale nie odniosła się 
do tego ani słowem w zale-
ceniach.

 Adamczyk tłumaczy, że 
staje się oczywiste także 
dla instytucji europejskich, 

że Polska nie będzie w sta-
nie dokonać transformacji 
swojej niskokosztowej i pra-
cochłonnej gospodarki po-
przez konkurowanie wyłącz-
nie nieustannym obniżaniem 
kosztów pracy. Na dodatek 
KE wskazała na efekt ubocz-
ny takiej sytuacji, czyli dra-
styczne obniżenie poziomu 
oszczędności gospodarstw 
domowych i jednocześnie 
rosnące oszczędności przed-
siębiorców które nie prze-
kładają się na ich chęć do 
inwestowania, także w ka-
pitał ludzki. – Komisja po-

stawiła w lutym dobrą dia-
gnozę, nie zechciała jednak 
przyznać, że istnieje związek 
między tym stanem rzeczy 
a brakiem wspierania przez 
rząd negocjacji płacowych 
jako naturalnego regulato-
ra równowagi między docho-
dami pracowników i zyska-
mi przedsiębiorstw. Dlatego 
zalecenia nie dotykają sed-
na problemu, podobnie jak 
w przypadku wielu innych 
krajów UE – dodaje.

Komisja Europejska przy-
gotowuje projekt zaleceń kra-
jowych w maju każdego roku. 

Służą one procesowi wzmac-
niania  koordynacji polityk 
gospodarczych państw człon-
kowskich UE. Poprzedzone są 
ogłaszanymi w lutym rapor-
tami nt. sytuacji makroeko-
nomicznej poszczególnych 
krajów. Po formalnym przy-
jęciu przez Radę Unii Euro-
pejskiej (EKOFIN) zalecenia 
powinny być przez rządy kra-
jów UE uwzględniane przy 
planowaniu Krajowych Pro-
gramów Reform oraz budże-
tów na kolejny rok.
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