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Wakacyjne obozy pracy
Znane i odwiedzane przez Polaków w sezonie wakacyjnym kurorty kryją ponurą 

tajemnicę - bezwzględny wyzysk pracujących tam w sezonie ludzi. Tak jest od Bał-
tyku przez Mazury do Tatr. Proceder dotyczy zarówno restauracji i lokali gastrono-
micznych, jak i hoteli, czy punktów sprzedaży pamiątek. Powszechne jest zatrudnia-
nie na czarno i płacenie skandalicznie niskich stawek za godzinę. Tak wygląda sukces 
III RP w praktyce.

„Polskimi biznesmenami”, którzy w ordynarny sposób oszukują i okradają swoich 
pracowników powinna zająć się prokuratura. Póki co owi pseudo-pracodawcy pozo-
stają bezkarni. A praca w wakacje i w kurortach kojarzy się młodym ludziom z naj-
gorszym wyzyskiem.

Ratujmy polskie firmy 
przemysłowe

Z inicjatywy „S” zakładów lotniczych PZL Świdnik, za-
rejestrowano w sejmie Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, 
który rozpoczyna zbiórkę 100 tys. podpisów pod projek-
tem ustawy przewidującym wzmocnienie przemysłowego 
potencjału obronnego Rzeczypospolitej. W numerze roz-
mowa z Andrzejem Kuchtą, przewodniczącym organizacji 
„S” w PZL Świdnik.

E-Bronka
Jeszcze nie tak dawno nie mogliśmy 

wyjść z podziwu jak doktor Ewa chwa-
liła „Biedronkę”, jak zachwycała się po-
układanymi warzywami i owocami, jak 
własnym przykładem polecała robienie 
tam zakupów. I choć komentarze były 

krytyczne, to raczej każdy uznał to za wpadkę. Ot – chlap-
nęła bezmyślnie i tyle!

Aż tu nagle decyzją kończącego – i skończyć nie mo-
gącego – kadencję prezydenta Bronisława w świat poszła 
wiadomość – „Biedronka” dostanie order! Znaczy nie tyle 
sama „Biedronka”, co jej szef Pedro Pereira da Silva, ale 
to szczegół. Sam Grzegorz Schetyna mu go wręczy. Za co? 
Jak podano w uzasadnieniu „za wkład w rozwój gospo-

darczy Polski, tworzenie miejsc pracy, zaangażowanie fir-
my w działalność społeczną i charytatywną oraz znaczą-
cy wkład w rozwój stosunków handlowych między Polską 
a Portugalią”. W innym miejscu MSZ zwraca uwagę, że sieć 
ta zasłużyła sobie: „dużymi wpływami z podatków. Bie-
dronka jest bowiem jednym z większych płatników podat-
ków w naszym kraju”!

No proszę – wystarczy w Polsce płacić podatki i można do-
stać medal. Wystarczy stworzyć miejsca pracy – byle jakie, 
bo byle jakie, ale zawsze – i można dostać medal. 

Ja słyszałem, że szef Pedro jest wzruszony i w dowód 
wdzięczności premier Ewie i prezydentowi Bronisławowi chce 
zmienić nazwę sieci z pospolitej „Biedronki” na bardziej no-
woczesną i nawiązującą do imion darczyńców „E-Bronkę”. 
Kto wie, może po przegranych wyborach i jakaś robota się 
znajdzie? Przecież zasada wzajemności zobowiązuje. n

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

Order dla Biedronki
Zapowiedź odznaczenia Krzyżem Kawalerskim Orde-

ru Zasługi Pedro Pereira da Silvy, dyrektora operacyj-
nego Grupy Jeronimo Martins Polska, właściciela sieci 
Biedronka, brzmiała niewiarygodnie. Zdziwienie i obu-
rzenie wywołało to, że ma być uhonorowana sieć mar-
ketów, oskarżana przez związki zawodowe o złe trakto-
wanie pracowników. 

Rekomendacje Rady Unii Europejskiej

Wytyczne z piekła rodem 
W końcu czerwca Rada Unii Europejskiej przyjęła reko-

mendacje dla Polski. Patrząc na to, co nam zaproponowa-
ła, powinniśmy się cieszyć, że póki co nie są wiążące, bo ich 
wprowadzenie pogłębiłoby jeszcze biedę i zwiększyło bez-
robocie. A wszystko w imię postępu, rozwoju i wzrostu Pro-
duktu Krajowego Brutto. 

Biznesmen III RP
„Śmierć Jana Kulczyka zatrzęsła polskimi 

mediami. Zaskakująca wiadomość z wiedeń-
skiego szpitala nadal budzi pytania o oko-
liczności oraz możliwe skutki śmierci najbo-

gatszego Polaka. I nic dziwnego, to wydarzenie może zatrząść 
III RP. I to poważnie” – pisze publicysta Stanisław Żaryn. 
„Kariera Jana Kulczyka jest typowa dla kraju postkomuni-
stycznego. U podstaw początków biznesowych Kulczyka stała 
pomoc ojca, Henryka, który w PRL współpracował ze służba-
mi, donosząc m.in. na polskich przedsiębiorców działających 
w Niemczech. Już wtedy miał doświadczenie w działalności 
biznesowej, związanej m.in. z produkcją rolno-spożywczą. 
Jednak dopiero w Niemczech rozwinął skrzydła. Opieka bez-
pieki w tym zapewne pomogła”.

Porad prawnych udzielają eksperci związkowi. W tym wydaniu TS następujące tematy:  
urlop wychowawczy i okres składkowy do emerytury, kontrola osobista pracownika,  
dopalacze – nowelizacja prawa.

St a łe  f e l i e tony  z amies zc z a ją: 
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Urzędy tajemnic pełne
Co  jest w Polsce najbardziej strzeżoną tajemnicą? To, 

z kim, na jaką kwotę i na co dany urząd podpisał umo-
wę. Ta wiedza, chociaż dotyczy wydawania publicznych 
pieniędzy, zdaniem urzędników powinna być niedostęp-
na dla obywateli.

Przegrywamy bitwę 
o prawdę

Francuski reżyser Claude Lanzmann - swo-
im tendencyjnym filmem „Shoah” - wdrukował 
w zbiorową podświadomość zachodniej opinii 
publicznej twierdzenie, że nasz antysemityzm 
przyczynił się do sprawnego zagazowania milio-
nów Żydów. Elity intelektualne, które służyły za-
wsze władzy i bogactwu, postanowiły w oczach 
świata wybielić niemieckie zbrodnie.

Przejść świat 
w dziewięć dni

Dziewięć dni, 260 kilometrów, 3500 bo-
chenków chleba. Oprócz tego morze ser-
deczności, gościnności, niezliczona liczba 
uśmiechów, wzruszeń i spotkań. Przejście 
w pątniczym trudzie odległości Suwałki – 
Wilno to także pokonanie długiej i pięknej 
drogi wewnętrznej. 

zaprenumeruj i czytaj więcej informacji na: www.tygodniksolidarnosc.com

Ponadto w każdym numerze oprócz tematyki związkowej i społecznej: gospodarka, historia, 
kultura, sport, krzyżówka i wiele więcej...
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Cztery pokolenia w rocznicę 
powstania NSZZ "Solidarność"
Wielki festyn rodzinny „Solidarność pokoleń” z okazji 35. 
rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego „Solidarność”, który odbędzie się w sobotę 
29 sierpnia na terenach Stoczni Gdańskiej, to główna impre-
za organizowana przez Związek z okazji swojego jubileuszu.

– Chcemy aby to było radosne 
święto wszystkich Polaków – mó-
wił podczas konferencji prasowej 
przewodniczący Piotr Duda. To 
będzie wielki rodzinny festyn 
otwarty dla wszystkich, którzy 
będą chcieli wziąć w nim udział. 
Robimy to pod hasłem "Solidar-
ność pokoleń", bo związek zawo-
dowy "Solidarność" to już przy-
najmniej cztery pokolenia.

Tego dnia staną dwie sceny. 
Na scenie piknikowej zagra Papa 
D. Boney'M oraz Maciej Mieczni-
kowski, Maciej Markiewicz i Ka-
tarzyna Rogalska. Pojawią się też 
liczne atrakcje dla całych rodzin, 

w tym konkursy i parki zabaw dla 
dzieci. Początek 15.00.

Piotr Duda zapowiedział rów-
nież, że przed rozpoczęciem kon-
certu na scenie pojawi sie pre-
zydent Andrzej Duda i minister 
kultury Małgorzata Omilanowska 
oraz – jeśli się uda – czterej prze-
wodniczący NSZZ "Solidarność": 
Lech Wałęsa, Marian Krzaklew-
ski, Janusz Śniadek oraz Piotr 
Duda. – Chcemy choć przez kilka 
godzin być razem, żeby to była 
prawdziwa solidarność pokoleń.

Wieczorem na scenie głów-
nej odbędzie się retransmito-
wany przez TVP1 koncert „My 

Naród”. – Tytuł nawiązuje do hi-
storycznego przemówienia wy-
głoszonego przez Lecha Wałę-
sę 15 listopada 1989 roku przed 
Kongresem Stanów Zjednoczo-
nych – mówił na konferencji Da-
riusz Przebinda z agencji TOPro-
duction, która jest producentem 
koncertu. Będzie to koncert-ma-
nifestacja miłości do naszej Oj-
czyzny. Radosna demonstracja 
patriotyzmu naszych czasów. 
Na koncercie pojawi się pleja-
da polskich, najpopularniej-
szych artystów, reprezentują-
cych wszystkie pokolenia i różne 
style muzyczne. Wśród nich: 
Krzysztof Cugowski, Lombard, 
Sztywny Pal Azji, Elektryczne 
Gitary, Natalia Przybysz, 4PMC, 
Skubas, Daab, SexBomba, To-
mek Lipiński, Złe Psy, Eldo, Da-
wid Kwiatkowski i Jan Pietrzak. 
Wykonają największe, bliskie 

sercom Polaków, najsłynniejsze 
piosenki o Polsce. Koncert po-
prowadzą: Anna Próchniak oraz 
Maciej Musiał. Początek kon-
certu 19.30. Retransmisja kon-
certu „My Naród” będzie miała 
miejsce w TVP1 w poniedziałek 
31 sierpnia o godz. 20.00.

Współproducentem koncertu 
jest Narodowe Centrum Kultu-
ry. Biorący udział w konferencji 
dyrektor NCK Krzysztof Dudek 
podkreślał, że bardzo się cieszy, 
że NCK może brać udział w tak 
wspaniałym i ważnym przed-
sięwzięciu.

Całość festynu zakończy kon-
cert gwiazdy: Chrisa de Burgha 
– słynnego irlandzkiego piosen-
karza i kompozytora, który przy-
jął zaproszenie do uświetnienia 
obchodów 35-lecia NSZZ „Soli-
darność”. Początek godz. 22.00.

ml

Serwis Informacyjny Solidarności
Redaguje Dział Informacji KK

Solidarność Pokoleń  
– festyn rodzinny z okazji 35. rocznicy 
powstania NSZZ Solidarność
PROGRAM:
Godz. 14.15 –  Manifestacja przed Pomnikiem Poległych 

Stoczniowców
Godz. 15.00-19.00 – Scena Piknikowa
Godz. 19.30-21.30 – Koncert “My Naród” 
Godz. 22.00-23.30 – Gwiazda wieczoru: Chris de Burgh

Sczegóły programu na plakacie:
Pobierz: PLAKAT
Pobierz: ULOTKA

Pobierz: SPOT.mp4
Pobierz: SPOT.mov
Pobierz: Regulamin imprezy

http://www.solidarnosc.org.pl/images/ilustracje/xxxv/PLAKAT_B1_FestynSP_druk3.pdf
http://www.solidarnosc.org.pl/images/ilustracje/xxxv/ULOTKA_DL_podglad2.pdf
http://www.solidarnosc.org.pl/images/ilustracje/xxxv/MY_NAROD.mp4
http://www.solidarnosc.org.pl/images/ilustracje/xxxv/MY_NAROD.mov
http://www.solidarnosc.org.pl/images/files/zalaczniki/Regulamin_imprezy_2.pdf
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▼

Fiasko rozmów w PKP Cargo

Będzie referendum strajkowe
30 lipca fiaskiem zakończyły się negocjacje płacowe w PKP Cargo. 
Związki zawodowe nie zgodziły się na zaproponowaną przez zarząd 
spółki podwyżkę w wysokości 110 zł netto. Domagają się wzrostu płac 
na poziomie 250 zł netto dla każdego pracownika. 3 sierpnia w zakła-
dach PKP Cargo w całej Polsce rozpocznie się referendum strajkowe.

Dwudniowe rozmowy płacowe 
w siedzibie PKP Cargo w Warsza-
wie zakończyły się podpisaniem 
protokołu rozbieżności. Negocja-
cje były prowadzone z udziałem 
mediatora w ramach rozpoczęte-
go w lutym sporu zbiorowego na 
tle płacowym. – Podpisanie pro-
tokołu rozbieżności oznacza za-
kończenie negocjacji. Teraz sko-
rzystamy z innych dozwolonych 
prawem środków. Od poniedział-
ku ruszamy z referendum straj-
kowym. Jeśli w głosowaniach za-

łogi poprą strajk, to na początku 
września spółka stanie – zapo-
wiada Henryk Grymel, przewod-
niczący kolejarskiej Solidarności.

Grymel informuje, że podpisa-
ny przed upublicznieniem akcji 
PKP Cargo pakt gwarancji pra-
cowniczych zapewnia pracow-
nikom spółki coroczne podwyż-
ki wynagrodzeń, które powinny 
obowiązywać od 1 lipca każdego 
roku. – Podczas negocjacji prezes 
najpierw zaproponował podwyżki 
w wysokości 45 zł netto. Później 
propozycja zarządu wzrosła do 
110 zł netto. Nasz postulat to 250 
zł – wyjaśnia Henryk Grymel.

Przewodniczący kolejarskiej 
Solidarności dodaje, że niedawno 
decyzją rady nadzorczej członko-
wie zarządu otrzymali podwyżki 
w łącznej wysokości 10 tys. zł. – 

Wobec tego faktu, a także wobec 
braku nowych propozycji zarządu 
PKP Cargo w sprawie podwyżek 
dla pracowników i niemożności 
osiągnięcia porozumienia na eta-
pie mediacji, związki zawodowe 
biorące udział w sporze postano-
wiły zawiązać komitet protesta-
cyjno-strajkowy i przeprowadzić 
referendum strajkowe w PKP Car-
go – napisali związkowcy w spe-
cjalnym komunikacie.

Trwającym dwa dni negocja-
cjom płacowym towarzyszyły 
pikiety przed siedzibą spółki. 
Wzięło w nich udział blisko 600 
pracowników z całego kraju. Pro-
testy kolejarzy wsparli m.in. gór-
nicy z kopalni Budryk i Brzeszcze. 

PKP Cargo w całej Polsce za-
trudnia 28 tys. pracowników.

Region Śląsko-Dąbrowski

Śmieszny pomysł Pani premier
Jeżeli PO wygra wybory to, że rząd będzie dopłacał do pen-
sji najmniej zarabiającym. – To bardzo śmieszna wypowiedź 
i kompletnie nie wiem o co chodziło pani premier – ocenił 
Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ "S"

– Jeżeli Ewa Kopacz chce 
faktycznie pomagać i stabili-
zować polski rynek pracy, to 
proszę bardzo. Od trzech lat 
leży w sejmie projekt obywa-
telski "Solidarności" o zmianie 
ustawy o minimalnym wyna-

grodzeniu. Dlaczego leży? Bo 
Platforma nie chce się tym zaj-
mować, a dzisiaj tylko udaje, że 
jest prospołeczna i prosocjalna 
tylko jeżeli chodzi o kampanie 
wyborczą – mówił w TVN24 
Piotr Duda n

Założenia rządu mało realne
Reprezentatywne centrale związkowe negatywnie oceniły 
„Założenia projektu budżetu państwa na 2016 rok”. Zdaniem 
związkowców są zbyt ogólnikowe, brak w nich informacji 
o dochodach, a w wielu istotnych zagadnieniach z punktu 
widzenia państwa poświęcono w „Założeniach...” dosłow-
nie kilka ogólnych zdań.

We wspólnym stanowisku NSZZ 
„Solidarność”, OPZZ i Forum ZZ 
czytamy m.in.: z roku na rok ogra-
nicza się zakres informacji prezen-
towanych partnerom społecznym, 
co należy ocenić stanowczo nega-

tywnie, zwłaszcza w sytuacji gdy 
już niedługo Trójstronną Komisję 
ds. Społeczno-Gospodarczych za-
stąpi Rada Dialogu Społecznego.

Wzrostowi wynagrodzeń w sfe-
rze budżetowej rząd poświęcił 

w Założeniach dosłownie dwa 
zdania., ograniczając się jedynie 
do krótkiej informacji, z której 
nie tylko nie wynika skąd taka, 
a nie inna kwota, ale nawet jak 
zamierza rozdysponować te środ-
ki. To brak transparentności ad-
ministracji publicznej – uważają 
związkowcy.

W Założeniach nie ma informa-
cji o wykonaniu budżetów z lat 
poprzednich. Co z tego, że budżet 
został wykonany zgodnie z usta-
wą budżetową, jak jego realiza-

cja nie wpłynęła pozytywnie na 
zmianę obecnej sytuacji gospodar-
czej Polski? – Nadal mamy do czy-
nienia z niezadowalającą jakością 
planowania niektórych dochodów 
i wydatków o raz brakiem proce-
dur systematycznego przeglądu 
wydatków publicznych – czyta-
my w stanowisku. 

Zamiast działań o charakte-
rze strategicznym i długofalo-
wym, mamy do czynienia z nie-
skoordynowanymi działaniami ad 
hoc, co widać w braku sukcesów 
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takich programów jak „Krajowy 
Program Reform służącemu re-
alizacji Strategii Europa 2020”, 
Długookresową Strategię Rozwoju 
Kraju – Polska 2030. Trzecia fala 
nowoczesności” czy „Średniookre-
sowej Strategii Rozwoju Kraju”.

Wzrost gospodarczy
W dokumencie rządowym jest 

wiele paradoksów. Np. zdaniem 
rządu głównym czynnikiem wzro-
stu gospodarczego będzie popyt 
krajowy, zwłaszcza konsumpcja 
prywatna. Tymczasem – na co 
zwracają uwagę związki zawo-
dowe – podjętych zostało szereg 
decyzji, które ograniczają wzrost 
płac oraz zwiększają dysproporcje 
w dochodach społeczeństwa, co 
zmniejsza, a nie zwiększa popyt. 
Tempo rozwoju zmniejsza rów-
nież emigracja zarobkowa, której 
skala mimo pozytywnego trendu 
gospodarczego nie zmniejsza się. 
Rok 2016 będzie też kolejnym ro-
kiem zmniejszenia wpływu inwe-
stycji na PKB, szczególnie niewy-
starczająca dynamika inwestycji 
publicznych i inwestycji w nowo-
czesne technologie.

Poważnym czynnikiem hamu-
jącym rozwój gospodarczy jest 
też dramatycznie niski udział 
płac w PKB, co jest m.in. wy-
nikiem opierania konkurencyj-
ności polskiej gospodarki na ni-
skich kosztach pracy, a to związki 
zawodowe określają nie tylko 

mianem zagrożenia dla wzrostu 
PKB, ale przede wszystkim za-
grożeniem dla jakościowej zmia-
ny całej gospodarki – jak to uję-
to – możliwości przesunięcia się 
Polski w górę łańcucha warto-
ści dodanej.

Podatki i deficyt
W założeniach nie ma infor-

macji o planowanych zmianach 
w systemie podatkowym, ma-
jącym wpływ na na dochody 
budżetu państwa. Nie ma in-
formacji o zmianach idących 
w kierunku obniżenia podat-
ków dla najmniej zarabiających, 
reformy radykalnie ograniczają-
cej skalę oszustw podatkowych, 
znacznie pogłębiające deficyt. 

Spadający deficyt daje prze-
strzeń do obniżania obciążeń 
podatkowych dla najniżej zara-
biających. Zarówno poprzez zwięk-
szanie kwoty wolnej od podatku, 
jak i możliwości wprowadzenia 
niższej stawki podatkowej. Tym-

czasem w Założeniach nie ma ta-
kich planów.

Opinia zwraca również uwagę 
na nierozwiązany, a jedynie odło-
żony w czasie problem z Fundu-
szem Ubezpieczeń Społecznych. 
Wydłużenie wieku emerytalnego 
oraz przesunięcie środków z OFE 
do ZUS tylko na krótko odkłada 
w czasie problem zapaści FUS, 
który niebawem i tak doprowadzi 
do wzrostu deficytu. Niewystar-
czające oskładkowanie umów cy-
wilno-prawnych, systematyczne 
wyciąganie środków z Funduszu 
Rezerwy Demograficznej i nie-
zwiększanie wpływów do FUS 
poprzez zwiększanie liczby pła-
cących składki również nie słu-
ży rozwiązaniu tego problemu.

Rynek pracy
Tu związki zawodowe zwracają 

uwagę na ciągle wysokie bezrobo-
cie i zwiększający się obszar bez-
robocia nierejestrowanego. Jako 
przykład podaje się agencje pra-

cy tymczasowej, które w ostatnim 
czasie znacznie zwiększyły liczbę 
pracowników agencyjnych i choć 
formalnie nie są bezrobotnymi, 
to praca agencyjna nie powodu-
je wyłączenia ze sfery ubóstwa 
tej grupy pracowników. Ponadto 
większość z nich pracuje na umo-
wach cywilno-prawnych.

Z kolei pogarszające się wskaź-
niki jakości zatrudnienia, fiasko 
rządowych programów aktywi-
zacji zawodowej, szczególnie osób 
młodych i 50+ nie znajdują w Za-
łożeniach recepty na ich rozwią-
zanie. Jak wskazują związkow-
cy, takim lekarstwem może być 
zwiększenie środków na aktyw-
ne formy wsparcia rynku pracy, 
które znajdują się np. na Fundu-
szu Pracy.

We wspólnej obszernej opinii 
central związkowych, ocenio-
ne zostały inne punkty Zało-
żeń, takie jak oświata, ochrona 
zdrowia, polityka społeczna itd. 
Cały dokument (do ściągnięcia 
poniżej) zawiera 14 stron i jest 
blisko dwukrotnie obszerniejszy 
od rządowego dokumentu prze-
słanego do konsultacji. Zgod-
nie z harmonogramem prac nad 
budżetem, na przełomie sierp-
nia i września rząd przedstawi 
swój projekt i dopiero wtedy oka-
że się, czy którakolwiek z opinii 
związków zawodowych została 
uwzględniona.

ml

Duda do Jarosa: Polecam 
raport GUS o polskich 
związkach zawodowych
rzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wysłał 
znanemu z antyzwiązkowych wypowiedzi posłowi Micha-
łowi Jarosowi list, w którym zachęca go do lektury raportu 
GUS: Związki zawodowe w Polsce w 2014 r.

W liście przewodnim Piotr 
Duda zwraca uwagę, że raport 

obala tezy stawiane przez posła 
Jarosa i kierowany przez nie-

go zespół, który szef związku 
nazywa „antyzwiązkowym”.

– Mam nadzieję – choć nie-
wielką – że starczy Panu cy-
wilnej odwagi aby przyznać, 
że w ocenie polskich związ-
ków zawodowych dalece się 
Pan mylił.

Więcej o pośle Michale Jarosie 
na www.sprawdzampolityka.pl

ml

fot. www.premier.gov.pl

▼

http://www.sprawdzampolityka.pl/
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Związki zawodowe w Polsce
17 proc. zatrudnionych na umowę o pracę należy w Polsce do związków zawodowych, 
ale w górnictwie ten odsetek sięga 72 proc. W ubiegłym roku co czwarta osoba zrzeszo-
na w związkach zajmowała się zawodowo edukacją. Taki obraz wyłania się z najnowsze-
go raportu poświęconego związkom zawodowym w Polsce – pisze Adam Gliksman w naj-
nowszym numerze miesięcznika Solidarność Małopolska.

Według OECD w 2012 roku 
tylko 12 proc. pracowników 
pobierających pensję należało 
w naszym kraju do związków 
zawodowych. Jak jednak wyni-
ka z raportu GUS „Związki za-
wodowe w Polsce 2014” dane są 
najprawdopodobniej niedoszaco-
wane, ponieważ eksperci OECD 
przyjęli, że w tym czasie praco-
wało w oparciu o umowę o pra-
cę 12 mln Polaków. Decyzja Try-
bunału Konstytucyjnego, który 
niedawno uznał prawo osób sa-
mozatrudnionych oraz zatrud-
nionych na umowach cywilno-
prawnych do tworzenia związków 
zawodowych wpłynie na zmia-
nę sytuacji. Część pracowników 
wstąpi do działających już orga-
nizacji związkowych, a część za-
łoży nowe. Dzięki temu może się 
m.in. zwiększyć odsetek zakła-
dowych organizacji związkowych 
w prywatnych firmach.

cały artykuł na:  
www.solidarnosc.krakow.pl

Długo, na śmieciówkach, 
z niskim wynagrodzeniem
Polska na tle innych państw świata wygląda wyjątkowo 
niekorzystnie pod względem warunków zatrudnienia, pra-
cy i wynagrodzenia. Dane, opublikowane w najnowszym ra-
porcie OECD są przytłaczające.

Na umowach czasowych pra-
cuje w Polsce aż 28,4 proc. 
zatrudnionych. Za nami jest 
tylko Chile. Średnia OECD to 
11,1 proc. Jeszcze gorzej wy-
padają statystyki dotyczące 
młodych pracowników – do 
24 lat. W tej grupie w Polsce 
aż 71,2 proc. pracuje na czas 
określony. Wyprzedza nas tylko 
nieznacznie Słowenia. Średnia 
OECD wynosi 24,1 proc., a na 
przykład w takich krajach jak 
Grecja umowy czasowe wśród 
młodych stanowią 29,4 proc., 

w Czechach – 32,4 proc., Chi-
le – 45,8 proc., na Węgrzech 
– 25,1 proc.

Pod względem wysokości 
wynagrodzeń Polska wypa-
da także bardzo blado. Real-
ne średnie zarobki w dolarach 
w 2014 r. wyniosły w Polsce 
23649 dolarów, a średnia 
OECD jest prawie dwukrot-
nie wyższa – 44982 dolarów.

Pod względem dysproporcji 
w zarobkach plasujemy się tak-
że na wysokiej, niekorzystnej 
pozycji w rankingu. Aż 4,1 razy 

więcej od 10 proc. najmniej za-
rabiających Polaków dostaje 10 
proc. najbogatszych. Pod tym 
względem wyprzedzają nas je-
dynie USA, Korea Płd., Chile 
i Estonia. Średnia OECD to 3,5.

Polacy pracują długo. 
W 2014 r. przeciętny Polak pra-
cował 1923 godziny. W tym 

rankingu przed nami są jedy-
nie Meksyk, Korea Płd., Grecja 
i Chile. Średnia OECD wyno-
si 1770 godzin. W Niemczech 
np. ludzie pracują średnio 1371 
godzin, w Belgii – 1576, Au-
stralii – 1664, W. Brytanii – 
1677, Hiszpanii – 1689, we 
Włoszech – 1734. n

fot. P. Machnica

http://www.solidarnosc.krakow.pl/sites/default/serwis/2015/serwis7_2015.pdf
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