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Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Propozycje zmian do ZFS w O/ZG
Polkowice-Sieroszowice
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ Oddzia³ Zak³ady Górnicze
Polkowice-Sieroszowice wystosowa³a pismo do Dyrektora ds. pracowniczych £ukasza Wereszczyñskiego w sprawie propozycji zmian
do Regulaminu Zak³adowego Funduszu wiadczeñ Socjalnych.
Komisja Zak³adowa zaproponowa³a, aby dyskusje nad zmianami podzieliæ na dwa etapy. W pierwszym etapie propozycja dotyczy podpisania
Porozumienia wprowadzaj¹cego uregulowanie kwestii osób pozostaj¹cych we wspólnym po¿yciu z pracownikiem tzw. konkubinat. W drugim
etapie wnioskowano o przedstawienie analizy porównawczej modelu
przeliczania przed i po zmianach kwestii zapomóg wielkanocnych, kart
MultiSport i wypoczynku zorganizowanego. Dodatkowo Komisja zwróci³a siê o symulacjê w zakresie zmian dotycz¹cych po¿yczki na zakup lub
budowê nieruchomoci do kwoty 100 tys. z³, dziêki czemu mo¿liwe bêdzie ustalenie, jaka maksymalna iloæ osób mo¿e staraæ siê o po¿yczkê,
¿eby nie zablokowaæ wyp³at po¿yczek z funduszu.

Dyskryminacja operatorów
w O/ZG Rudna
W zwi¹zku z licznymi sygna³ami o nierównym traktowaniu pracowników bior¹cych udzia³ w programie powierzania stanowisk operatorskich, Józef Czyczerski, Przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej NSZZ
Solidarnoæ O/ZG Rudna, zwróci³ siê do Dyrektora Naczelnego
Oddzia³u Paw³a Markowskiego z wnioskiem o udzielenie informacji
w sprawie liczby osób, które od 1 wrzenia 2017 r. do 31 padziernika
2017 r. uzyska³y zmianê anga¿u w ramach Programu powierzania
stanowisk operatorskich SMG oraz o podanie czasu uczestnictwa
tych pracowników w programie.
Sprawa dotyczy:
1. Zmiany ze stanowiska lusarz-mechanik maszyn i urz¹dzeñ górniczych na stanowisko:
- operator samojezdnych maszyn górniczych,
- górnik operator samojezdnych maszyn górniczych,
- górnik operator samojezdnych maszyn górniczych
przodkowych.
2. Zmiany ze stanowiska operator maszyn górniczych na stanowisko:
- górnik operator samojezdnych maszyn górniczych,
- górnik operator samojezdnych maszyn górniczych
przodkowych.
Do NSZZ Solidarnoæ dotar³y sygna³y od cz³onków zwi¹zku bior¹cych
udzia³ w programie i jak siê okaza³o, pomimo ¿e pracownicy s¹ w programie w ich sprawie nie podejmuje siê decyzji o zmianie stanowiska i przeszeregowaniu. Dlaczego? Osoby odpowiedzialne za program w ZG Rudna t³umaczy³y siê star¹ wersj¹ rozporz¹dzenia zarz¹du, które uwzglêdnia³o kategorie osobistego zaszeregowania na ww. stanowiskach jeszcze
sprzed podpisania tegorocznego porozumienia do ZUZP. Porozumienie
organizacji zwi¹zkowych z zarz¹dem dotyczy³o zwiniêcia i rozwiniêcia
stanowisk o jedn¹ kategoriê, np. górnik operator samojezdnych maszyn
górniczych przodkowych wczeniej zaszeregowany by³ od 11 do 15 kategorii osobistego zaszeregowania  obecnie od 12 do 16.

Z tak prozaicznego powodu wstrzymywano zmianê stanowisk. Nie wiadomo dlaczego sprawa dotyczy jedynie czêci pracowników. Zgodnie z
przyjêtymi zasadami, jeli pracownik przejdzie program, oznacza to, ¿e
nadaje siê na zajmowanie wskazanego stanowiska i obligatoryjnie ma
mieæ zmieniony anga¿. Takie dziwne praktyki by³y niczym innym jak nierównym traktowaniem pracowników w zatrudnieniu i wykorzystywaniem
sytuacji z nieznanych nam pobudek.
Przewodnicz¹cy Józef Czyczerski interweniowa³ w tej sprawie u Dyrektora
Naczelnego ds. Zarz¹dzania Strategicznego Andrzeja Zbróga, ¿eby dostosowano rozporz¹dzenie, co powinno byæ zrobione zaraz po wprowadzeniu zmian do Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy dla pracowników
KGHM. Dziêki interwencji NSZZ Solidarnoæ 30 padziernika 2017 r.
wydano ustalenie organizacyjne, w którym zmieniono ten element i poprawiono przypisane do stanowisk przedzia³y kategorii osobistego zaszeregowania. Ma to znaczenie nie tylko dla pracowników Zak³adów Górniczych Rudna, ale te¿ Lubin i Polkowice-Sieroszowice. Bêdziemy
monitorowaæ przeprowadzanie Programu powierzania stanowisk operatorskich SMG i rozwój wydarzeñ w tej sprawie.

Informacje dla pracowników PeBeKa
dotycz¹ce propozycji zmian w ZUZP
Zwiêkszenie dodatkowego wynagrodzenia

Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ w PeBeKa Lubin S.A. wysz³a z
propozycj¹ zmiany zapisu treci w art. 24 pkt 3 Zak³adowego Uk³adu
Zbiorowego Pracy dla pracowników Przedsiêbiorstwa Budowy Kopalñ
PeBeKa S.A. Zmiana dotyczy zwiêkszenia wysokoci corocznego, dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników spó³ki wyp³acanego 15 sierpnia danego roku. Propozycja przewiduje zwiêkszenie wysokoci wynagrodzenia z 12% do 50% redniego miesiêcznego wynagrodzenia w
Spó³ce z pierwszego pó³rocza danego roku.

Propozycja zmian w zasadach wyp³acania deputatu

Odrêbnym pismem zaproponowane zosta³y zmiany w Za³¹czniku nr 9 do
ZUZP m.in. przez Komisjê Zak³adow¹ NSZZ Solidarnoæ w PeBeKa Lubin S.A. dotycz¹ce warunków ustalania i wydawania ekwiwalentu za deputat wêglowy. W obecnych zapisach jest ustalona sta³a kwota za tonê
wêgla. NSZZ Solidarnoæ wystosowa³a pismo do Prezesa z propozycj¹
zmiany zapisów na obowi¹zuj¹ce w ZUZP dla pracowników KGHM Polska Mied S.A. Pracodawcy przekazano nastêpuj¹ce warunki ustalania i
wydawania deputatu wêglowego:
1. Pracownikom przys³uguje ekwiwalent za deputat wêglowy. Norma
deputatu stanowi¹ca podstawê do wyliczenia ekwiwalentu wynosi w
stosunku rocznym:
a) dla pracowników do³owych - 8 ton,
b) dla pracowników powierzchniowych - 6 ton.
2. Pracownicy, którzy przed wejciem w ¿ycie Uk³adu nabyli prawo do
wy¿szej normy deputatu ni¿ okrelono w punkcie l, zachowuj¹ uprawnienia w dotychczasowym wymiarze.
3. Ekwiwalent za deputat wêglowy przys³uguje od dnia nawi¹zania stosunku pracy.
4. Wysokoæ ekwiwalentu pieniê¿nego ustala siê raz w roku na podstawie przeciêtnej redniorocznej ceny detalicznej l tony wêgla kamiennego z roku poprzedzaj¹cego og³aszanej przez Prezesa GUS w formie
komunikatu w terminie do dnia 20 stycznia ka¿dego roku.
5. Roczn¹ wysokoæ ekwiwalentu stanowi iloczyn przys³uguj¹cej pra-

cownikowi normy deputatu i ceny wêgla kamiennego, o której mowa
w punkcie 4.
6. Ekwiwalent za deputat wêglowy wyp³aca siê miesiêcznie w wysokoci 1/12 kwoty ustalonej zgodnie z punktem 5.
7. Pracownicy zatrudnieni w niepe³nym wymiarze czasu pracy otrzymuj¹ ekwiwalent za deputat wêglowy w wysokoci proporcjonalnej
do tego wymiaru.
8. Ekwiwalent za deputat wêglowy przys³uguje pracownikowi równie¿
za czas usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, je¿eli za ten okres
pracownik uprawniony jest do otrzymania wynagrodzenia za czas
choroby oraz rehabilitacji.

Zwi¹zki na pogodê i niepogodê
 Pytanie, jaka jest rola zwi¹zków zawodowych, stawia sobie wielu
ekonomistów i socjologów, tak¿e w bogatych krajach. Istniej¹ miêdzynarodowe porównawcze badania, w tym zlecane przez OECD, które wskazuj¹, ¿e kraje, w których dzia³a system partycypacyjny, maj¹
lepsze wyniki ekonomiczne. Elementem takiego systemu s¹ zwi¹zki
zawodowe  mówi prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i
wybitny ekonomista prof. El¿bieta M¹czyñska w rozmowie z Andrzejem Berezowskim z Tygodnika Solidarnoæ (nr 38/2017).
 Co to jest system partycypacyjny?
 To system, który polega m.in. na tym, ¿e pracownicy bior¹ czynny udzia³
w podejmowaniu decyzji w organizacji, np. poprzez udzia³ w radach nadzorczych czy pracowniczych. Zwany jest tak¿e systemem inkluzywnym,
w³¹czaj¹cym. Partycypacja ma szerszy wymiar i wi¹¿e siê m.in. z rozwojem
spo³eczeñstwa obywatelskiego.
 Czy czynny udzia³ pracowników w podejmowaniu decyzji przynosi
jakie wymierne rezultaty?
 Istniej¹ miêdzynarodowe porównawcze badania, w tym prowadzone
przez OECD (Organizacja Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju), które
wskazuj¹, ¿e kraje, w których rozwija siê system partycypacyjny, maj¹
lepsze wyniki ekonomiczne ni¿ kraje, w których uczestnictwo pracowników w systemie decyzyjnym organizacji jest marginalizowane. System
partycypacyjny pomaga przedsiêbiorstwom i innym instytucjom w osi¹ganiu zak³adanych celów biznesowych. Partycypacja stwarza szanse na
integracjê rozproszonych kompetencji i pe³niejsze wykorzystanie m¹droci ludzi. To pod³o¿e, warunek i przejaw rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego i zwiêkszania odpowiedzialnoci za podejmowane decyzje.
 System partycypacyjny kojarzy mi siê z Finlandi¹ czy Szwecj¹. A jak
jest w Polsce?
 W Polsce po 1989 roku nast¹pi³ odwrót od systemu partycypacyjnego.
Istnieje w bardziej dowiadczonych rynkowo krajach, takich jak Finlandia, Szwecja, Dania, Norwegia czy Niemcy, które dbaj¹ o to, aby system
partycypacyjny siê rozwija³. Jedn¹ z form takiego systemu s¹ tzw. turkusowe przedsiêbiorstwa.
 Co to takiego?
 W naukach o zarz¹dzaniu istnieje hierarchia kolorów. Przedsiêbiorstwo
turkusowe jest przeciwieñstwem tzw. czerwonego (dyktatorskiego, wodzowskiego) przedsiêbiorstwa, w którym pracownik nie ma nic do powiedzenia i jest zobowi¹zany do bezwzglêdnego wykonywania poleceñ
prze³o¿onych na zasadzie rozkazu. W skrajnych przypadkach niewykonanie poleceñ grozi nawet utrat¹ ¿ycia. Popularyzator koncepcji turkusowej
organizacji i autor ksi¹¿ki na ten temat, Andrzej Blikle, dowodzi, jak nieefektywne s¹ systemy, w których pracownika sprowadza siê do roli narzêdzia wykonuj¹cego polecenia. Turkusowe organizacje umo¿liwiaj¹
pe³ne wykorzystywanie potencja³u wiedzy, który tkwi w ka¿dym pracowniku, co w dobie gospodarki opartej na wiedzy ma fundamentalne znaczenie. Gospodarka oparta na wiedzy to taka, w której umiejêtnoæ gromadzenia, selekcjonowania i wykorzystywania informacji decyduje o
powodzeniu przedsiêbiorstwa.

organizacji bardzo wa¿ne jest to, ¿e pracownicy nie tylko uczestnicz¹ w
podejmowaniu decyzji, ale te¿ ponosz¹ wspó³odpowiedzialnoæ za ich
nastêpstwa.
 Czy Pani profesor widzi potrzebê istnienia zwi¹zków zawodowych w
Polsce?
 Zdecydowanie tak. Jednym z podstawowych problemów gospodarki
jest bowiem asymetria, czyli naruszenie równowagi w stosunkach miêdzy pracodawc¹ i pracownikiem. Jeli si³a pracodawców ronie, a pracowników spada, ronie ryzyko folwarcznoci. A w systemie folwarcznym nie jest mo¿liwe pe³ne wykorzystywanie potencja³u przedsiêbiorstwa i kreatywnoci pracowników, zgodnie ze znanym powiedzeniem, ¿e
z niewolnika nie ma robotnika.
 Rozmawiamy o systemie partycypacyjnym, w którym pracownicy,
niekoniecznie za pomoc¹ zwi¹zków, uczestnicz¹ w podejmowaniu
decyzji w organizacji. Po co w takim razie zwi¹zki zawodowe, skoro
pracownik sam mo¿e partycypowaæ w decyzjach?
 Form partycypacji jest oczywicie wiele, ale w ró¿nym stopniu s¹ wykorzystywane. Jednak zwi¹zki zawodowe s¹ obecne we wszystkich krajach,
w których istnieje system partycypacyjny. W krajach wyró¿niaj¹cych siê
dobrymi wynikami gospodarczymi, wysokim poziomem dobrobytu spo³ecznego i innowacyjnoci, czyli m.in. w krajach skandynawskich i Niemczech, zwi¹zki zawodowe maj¹ siln¹ pozycjê i pozytywny wp³yw na gospodarkê. S¹ potrzebne chocia¿by dlatego, ¿e pracownik mo¿e siê baæ
utraty pracy, gdy samodzielnie wyst¹pi z jakim wnioskiem, który  choæ
s³uszny  jest nie po myli pracodawcy.
 Ale dzi mówi siê o rynku pracownika. Wyrzucony pracownik mo¿e
iæ gdzie indziej pracowaæ.
 Mówi siê o rynku pracownika, ale szczegó³owe analizy wci¹¿ wykazuj¹
rozmaite nieprawid³owoci w relacjach pracownik-pracodawca. W Polsce s¹ dziedziny, którym bardzo daleko do rynku pracownika. Najkorzystniejszym dla gospodarki stanem jest jednak rynek o równowa¿nej sile
pracobiorców i pracodawców. O tak¹ równowagê jednak nie³atwo, przede
wszystkim ze wzglêdu na wystêpuj¹ce przemiany i tarcia rynkowe oraz
nieod³¹czn¹ dla wolnego rynku cyklicznoæ, przeplatanie siê koniunktury
i dekoniunktury. Obecnie Polskê cechuje dobra koniunktura gospodarcza, ale ona kiedy siê skoñczy. Wówczas zwiêksza siê ryzyko bezrobocia.
W takich warunkach dzia³anie zwi¹zków zawodowych staje siê szczególnie wa¿ne. Istotne jest przede wszystkim dzia³anie zwi¹zków ukierunkowane na dobro pracowników, ale w po³¹czeniu z dba³oci¹ o efektywnoæ i przetrwanie przedsiêbiorstwa. Potencja³ konstruktywnej wspó³pracy zwi¹zków z przedsiêbiorstwami oznacza, ¿e mog¹ byæ one u¿yteczne i na pogodê, i na niepogodê. Niestety po 1989 roku paradoksalnie,
mimo solidarnociowego przewrotu i jego sztandarowych hase³, zwi¹zki
zawodowe w Polsce uleg³y erozji.
 Dlaczego?
 Zwi¹zki zawodowe zosta³y skompromitowane w PRL. By³y przybudówk¹ partii komunistycznej i nie pe³ni³y nale¿ycie swojej roli. Dlatego te¿
po 1989 roku nietrudno by³o o niechêæ do zwi¹zkowoci czy rad pracowniczych. Kolejne rz¹dy po 1989 r. niezbyt dba³y o nale¿yty rozwój zwi¹zków zawodowych. Nie ma zwi¹zków w ma³ych przedsiêbiorstwach, za w
du¿ych nierzadko funkcjonuje wiele zwi¹zków bran¿owych, ale tak sk³óconych, ¿e nie mog¹ skutecznie dbaæ o prawa pracownicze i interesy
przedsiêbiorstwa. Dodaæ tu te¿ trzeba u³omnoci prawa zwi¹zkowego.
Dlatego niezbêdny jest dyskurs nad zmianami w funkcjonowaniu zwi¹zków zawodowych, m. in. w kierunku upowszechniania uzwi¹zkowienia i
ograniczania bran¿owoci. Kwestie te przedstawiane s¹ m. in. w raporcie
Reforma kulturowa 2020-2030-2040.

W koncepcji turkusowej organizacji chodzi o maksymalne wykorzystanie
dowiadczenia i umiejêtnoci wszystkich pracowników bez wzglêdu na
ich pozycjê zawodow¹. Sztuk¹ jest spowodowaæ, aby pracownicy zechcieli w pe³ni dzieliæ siê wiedz¹ z innymi pracownikami. Jak podkrela
Andrzej Blikle, w firmie turkusowej nikogo nie trzeba pilnowaæ, by pracowa³, nikogo nie trzeba zaganiaæ do pracy kijem i marchewk¹.

 W³anie minê³o 37 lat od przyjêcia postulatów sierpniowych. Co
zosta³o z tych postulatów? Czy dzi s¹ dalej aktualne?
 To szmat czasu. Mówi¹c o postulatach, trzeba zaznaczyæ, ¿e ich twórcy
formu³owali je na miarê ówczesnych czasów. Nie wybiegali zbyt daleko i
g³êboko w przysz³oæ. Przede wszystkim nie zak³adali upadku systemu
socjalistycznego w Polsce. St¹d te¿ postulaty Solidarnoci obci¹¿one s¹
syndromem ekstrapolacji, czyli za³o¿eniem, ¿e tak, jak siê dzieje, tak bêdzie siê dzia³o w przysz³oci. Choæ postulaty te z dzisiejszej perspektywy
wydaj¹ siê doæ skromne i niezbyt ambitne, to jednak zwa¿ywszy na
ówczesne warunki mia³y przynajmniej w czêci wymiar wrêcz rewolucyjny. Na obronê twórców postulatów mo¿na powiedzieæ, ¿e nawet najwybitniejsi amerykañscy sowietolodzy nie przewidzieli upadku Zwi¹zku Radzieckiego.

 Piêkne, ale czy taka organizacja mo¿e dzia³aæ?
 To efektywna, choæ nie³atwa do wdro¿enia koncepcja. W turkusowej

 A gdyby potraktowaæ postulaty nie dos³ownie, ale jako prezentacjê
pewnej idei sprawiedliwego pañstwa?

 Mo¿na tak je rozumieæ, bowiem postulaty przeciwstawia³y siê asymetrii
i niesprawiedliwoci spo³ecznej, sytuacji, w której nieliczni maj¹ dostêp
do wielu dóbr i praw, a inni takiego dostêpu nie maj¹. W postulatach
chodzi³o o wyeliminowanie oczywistych tego przejawów, np. specjalnych form dostêpu do dóbr i sklepów dla uprzywilejowanych, dualizmu
cenowego itp. Z pewnoci¹ przebijaj¹cy siê w wielu postulatach wymóg
sprawiedliwoci spo³ecznej z perspektywy minionych dekad trudno uznaæ
za dostatecznie spe³niony. Nawet jeli niektóre postulaty formalnie doczeka³y siê realizacji, w praktyce wypaczona zosta³a ich idea. Przyk³adem
tego jest postulat pierwszy, czyli ¿¹danie akceptacji niezale¿nych od partii
i pracodawców wolnych zwi¹zków zawodowych. Formalnie ten postulat
zosta³ spe³niony, bo nie ma dzi zwi¹zków zale¿nych od konkretnej partii,
ale jeli odczytaæ ten postulat jako wolê wzmocnienia zwi¹zków, trudno
uznaæ, ¿e zosta³ zrealizowany. W praktyce bowiem rola zwi¹zków zmniejszy³a siê. Zmniejszy³ siê te¿ stopieñ uzwi¹zkowienia. Niezbêdna jest zatem refleksja nad zmian¹ funkcjonowania zwi¹zków zawodowych, w kierunku ich upowszechnienia i w kierunku ograniczania bran¿owoci.
 Czy warto by³oby stworzyæ 21 postulatów na nowo?
 Po 1989 r. nigdy nie dosz³o do pog³êbionej dyskusji, jaki system kapitalistyczny ma obowi¹zywaæ w Polsce, jakiego systemu chcemy. Zaimplementowany zosta³ system neoliberalny i zasady konsensusu waszyngtoñskiego, co nie ma wiele wspólnego z postulatami zwi¹zkowymi. Argumentowano, ¿e bylimy zbyt biedni, aby wprowadziæ partycypacyjny model
skandynawski. Ale mo¿na postawiæ pytanie, czy bylimy tak bogaci jak
USA, ¿eby wprowadzaæ system amerykañski? W 1989 Polska by³a zad³u¿onym krajem. To wierzyciele w du¿ym stopniu wymusili przyjêcie konsensusu waszyngtoñskiego.
 I?
 Dzi jest potrzebna debata nad kszta³tem modelu ustroju spo³ecznogospodarczego. Dotyczy to zreszt¹ nie tylko Polski. Obecnie w wielu
krajach toczy siê intensywny dyskurs na temat po¿¹danego modelu kapitalizmu, bo neoliberalna jego forma zawiod³a, doprowadzaj¹c w 2008 r.
do wielkiego kryzysu i nieprawid³owoci w gospodarce globalnej. wiat
siê popsu³, czego wyrazem s¹ m.in. g³êbokie i w wielu krajach narastaj¹ce
nierównoci spo³eczne. Skutkuje to
ograniczeniami, barierami popytu. W
wyniku postêpu technologicznego
zwiêksza siê poda¿ rozmaitych dóbr i
us³ug, ale coraz trudniej o nabywców.
Pó³ki w sklepach uginaj¹ siê od towarów, producenci i handlowcy za¿arcie
ze sob¹ konkuruj¹, reklama staje siê
coraz bardzie agresywna. Popyt bowiem tworz¹ masy.
 Czyli mimo ¿e wydaje siê nam, ¿e
kupujemy coraz wiêcej, wcale nie
oznacza to, ¿e popyt siê zwiêksza?
 Im wiêksza koncentracja bogactwa
w w¹skich grupach i im wiêksze nierównoci dochodowe, tym gorzej dla
popytu, a tym samym dla wzrostu gospodarczego. Ka¿dy wzrost dochodów grup biedniejszych, w odró¿nieniu od najbogatszych, szybko przek³ada siê na wzrost popytu. Narastaj¹ce
nierównoci dochodowe prowadz¹ do
syndromu b³êdnego ko³a  stanowi¹
barierê popytu, co z kolei zmniejsza
sk³onnoæ przedsiêbiorców do inwestowania i tworzenia nowych miejsc
pracy, co znowu niekorzystnie rzutuje
na popyt. Nierównoci spo³eczne s¹
tym samym jedn¹ z g³ównych przyczyn marnotrawstwa zasobów, co jest
widoczne zw³aszcza w niektórych bogatych krajach. Np. w USA przedsiêbiorstwa wytwarzaj¹ce ¿ywnoæ oraz
supermarkety i konsumenci wyrzucaj¹ na mietnik ok. 3050 proc. tych
dóbr, i to w sytuacji, gdy liczba g³oduj¹cych ludzi wiata szacowana jest
na ok. miliard osób. Nierównoci spo³eczne negatywnie przek³adaj¹ siê
te¿ na bud¿et pañstwa, przyczyniaj¹ siê do wzrostu zad³u¿enia publicznego, a w konsekwencji stopniowego uzale¿niania siê pañstw od po¿yczkodawców. Dlatego te¿ nierównoci uznawane s¹ za fundamentalny problem wspó³czesnego wiata. Nieprzypadkowo kwestia ta by³a podstawowym tematem tegorocznego wiatowego Forum Gospodarczego w
Davos.

 Forum Gospodarcze w Davos, czyli miejsce, w którym spotykaj¹ siê
najbogatsi.
 Wskazywano tam na koniecznoæ zmian systemowych, przeciwdzia³ania wykluczeniu spo³ecznemu na rzecz systemu inkluzywnego. Wymaga
to aktywnej roli pañstwa. Wolny rynek bowiem bez skutecznych regulacji
i ram siê wynaturza. Przekonuj¹ o tym m.in. dwaj ekonomici-noblici
Robert Shiller i George Akerlof w ksi¹¿ce pod znamiennym tytu³em Z³owiæ frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa. To ksi¹¿ka zas³uguj¹ca na
uwagê, chocia¿by dlatego, ¿eby nie byæ owym tytu³owym frajerem. Ksi¹¿ka ta zmusza do refleksji nad kszta³tem gospodarki i kapitalizmu. Zmusza
do refleksji nad tym, jakiego kapitalizmu potrzebujemy.

Dlaczego w naszym regionie zarobki
powinny rosn¹æ
Po kryzysie gospodarczym, który rozpocz¹³ siê w 2008 roku dysproporcje w wynagrodzeniach w Polsce i innych krajach Europy rodkowoWschodniej zaczê³y siê powiêkszaæ w stosunku do bogatych pañstw
Europy Zachodniej.
Takie wnioski p³yn¹ z raportu Dlaczego Europa Centralna i Wschodnia
potrzebuj¹ wzrostu p³ac opracowanego przez Europejski Instytut Zwi¹zkowy (European Trade Union Confederation ETUC). Publikacja zosta³a
powiêcona sytuacji w krajach Europy rodkowej i Wschodniej, które
do³¹czy³y do Unii Europejskiej w 2004 i w 2007 roku.
Autorem raportu jest ekonomista dr Béla Galgóczi, ekspert ETUC w zakresie polityki gospodarczej i rynku pracy. - Polityka utrwalaj¹ca model rozwoju oparty na niskich p³acach jest niezrozumia³a i nieuzasadniona. Choæ
w naszym regionie nie istnieje jasno okrelona strategia oparta na niskich p³acach, to jednak narzucono nam w miêdzynarodowym podziale

pracy konkretn¹ rolê cechuj¹c¹ siê niskimi zarobkami  przekonuje autor
publikacji. Zaznacza równoczenie, ¿e poziom kwalifikacji pracowników
w krajach Europy rodkowej i Wschodniej jest porównywalny z poziomem kwalifikacji pracowników w Europie Zachodniej.
Dysproporcje coraz wiêksze
Wejcie do Unii Europejskiej dla mieszkañców pañstw Europy rodkowej i Wschodniej oznacza³o nadziejê na znacz¹c¹ poprawê jakoci ¿ycia,
stopniowe podwy¿szanie zarobków i zbli¿enie ich do takiego poziomu,
jaki osi¹gnê³y bogate kraje UE. Zaraz po akcesji p³ace w nowych krajach

cz³onkowskich rzeczywicie zaczê³y rosn¹æ w stosunku do zarobków w
innych pañstwach unijnych. Jednak ten trend zosta³ przerwany przez
kryzys na rynkach finansowych, który rozpocz¹³ siê w 2008 roku. Po
za³amaniu gospodarczym dysproporcje w wynagrodzeniach zaczê³y siê
pog³êbiaæ. Jak dowodzi autor publikacji, w 2000 roku rednie roczne
zarobki w Polsce stanowi³y 17,2 proc. rednich zarobków w Niemczech,
a w 2008 roku 31,9 proc. Natomiast w 2010 roku by³o to ju¿ niespe³na 30
proc., a w 2015 roku 25,1 proc. Podobne zale¿noci odnotowano tak¿e
m.in. w Czechach i na Wêgrzech. Zdaniem ekonomisty kryzys poskutkowa³ gwa³townym zahamowaniem wzrostu zarobków i utrwaleniem modelu konkurencyjnoci opartym na niskich wynagrodzeniach.
W odniesieniu do PKB
Udzia³ p³ac w PKB w krajach Europy rodkowej i Wschodniej jest rednio
o siedem punktów procentowych ni¿szy ni¿ w Europie Zachodniej. W
dodatku udzia³ p³ac w PKB ca³y czas zmniejsza siê w wiêkszoci pañstw
regionu, a spadek najbardziej widoczny jest w Polsce. W 1995 roku
wskanik ten wynosi³ 65,8 proc., natomiast 2015, 53,9 proc. Na drugim
miejscu znajduj¹ siê pod tym wzglêdem Wêgry, gdzie odnotowano spadek z 65,9 do 55,7 proc. Umiarkowany spadek udzia³u p³ac w PKB wyst¹pi³ równie¿ w Estonii i na £otwie. Natomiast na Litwie, w Czechach i na
S³owacji wskanik ten jest najni¿szy i analogicznie wynosi 52, 51 i 49
proc. Równoczenie jak wynika z opracowania, nie ma ¿adnych dowodów, które wskazywa³yby, ¿e spadek udzia³u p³ac w PKB przyniós³ tym
krajom jakiekolwiek korzyci np. w postaci zwiêkszenia inwestycji zagranicznych.
Silne zwi¹zki, wy¿sze p³ace
W ocenie dr. Béla Galgóczi jedn¹ z przyczyn niskich wynagrodzeñ w regionie jest niewysoki stopieñ uzwi¹zkowienia. - Kraje Europy rodkowej i
Wschodniej, z wyj¹tkiem S³owenii, maj¹ najni¿szy stopieñ uzwi¹zkowienia i objêcia uk³adami zbiorowymi pracy w ca³ej UE, który w dodatku z
ka¿dym rokiem jeszcze bardziej spada  podkrela autor raportu. Zaznacza tak¿e, ¿e w wielu krajach UE np. w Niemczech sytuacja jest odwrotna.
W pañstwach Europy Zachodniej dzia³aj¹ silne zwi¹zki zawodowe, a kwestie pracownicze m.in. dotycz¹ce wysokoci wynagrodzeñ regulowane
s¹ w ramowych porozumieniach. Autor przekonuje równie¿, ¿e gdyby nie
inwestycje zagraniczne i migracja zarobkowa do Europy Zachodniej wynagrodzenia w regionie by³yby jeszcze ni¿sze.
Montownie dla bogatych pañstw
Utrzymywanie niskich p³ac w pañstwach Europy rodkowo-Wschodniej
zamyka region w podleg³ej i zale¿nej roli w miêdzynarodowym podziale
pracy opartej na dzia³alnoci monta¿owej i dostawczej o niskiej wartoci
dodanej i bez perspektyw dalszego rozwoju. Szans¹ na odwrócenie tego
trendu mog³oby byæ jedynie uznanie kwalifikacji pracowników zatrudnionych w pañstwach regionu i przyzwolenie na wzrost wynagrodzeñ, co
umo¿liwi³oby bardziej selektywne decyzje inwestorów, a w konsekwencji
zmiany w strukturze gospodarczej tych pañstw.
Agnieszka Konieczny
Tygodnik l¹sko-D¹browski NSZZ Solidarnoæ nr 36/2017

Polska w pierwszej szóstce
krajów UE o najni¿szym poziomie
bezrobocia
Jak poda³ Eurostat stopa bezrobocia w Polsce na koniec sierpnia
tego roku wed³ug tzw. metody BAEL (opartej na aktywnoci ekonomicznej ludzi) wynios³a 4,7% i nale¿a³a do pierwszej szóstki
krajów o najni¿szym poziomie bezrobocia w UE.
Najni¿sze bezrobocie Eurostat odnotowa³ w Czechach -2,9%, na
drugim miejscu Niemcy - 3,8%, póniej maleñka Malta - 4,2%, Wêgry i Wielka Brytania po 4,3%, a kolejnych dwóch miejscach Polska
i Holandia po 4,7%. Najwy¿szy z kolei poziom bezrobocia odnotowano w Grecji, która ju¿ 6 rok wychodzi z kryzysu w wysokoci

21,2% i maj¹cej ci¹gle powa¿ne problemy gospodarcze i polityczne
Hiszpanii - 17,1%. Przeciêtna stopa bezrobocia we wszystkich 28
krajach UE wynios³a na koniec sierpnia tego roku 7,6%, natomiast
z kolei rednia stopa w 19 krajach strefy euro by³a wyranie wy¿sza
i wynios³a a¿ 9,1%.
Z kolei wed³ug GUS, (który podaje wysokoæ bezrobocia, jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzêdach pracy wobec ca³ej
ludnoci cywilnej aktywnej zawodowo), na koniec sierpnia 2017
roku, wskanik bezrobocia spad³ do 7,0% i by³ to najni¿szy poziom
tego wskanika od roku 1991, czyli na pocz¹tku przemian w Polsce,
które skutkowa³y wrêcz eksplozj¹ liczby osób pozostaj¹cych bez
pracy. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w po³owie tego roku
wynios³a 1,15 mln i przy tym tempie spadku bezrobocia, zmniejsza
siê ono w ostatnich miesi¹cach rednio o 50 tysiêcy miesiêcznie.
W zwi¹zku z problemami pracodawców w znalezieniu pracowników
w 2017 roku mielimy najwiêcej ofert pracy dla cudzoziemców, st¹d
miêdzy innymi siêgaj¹ca ju¿ ponad 1,2 miliona liczba pracowników
pochodz¹cych z Ukrainy, którzy znaleli mniej lub bardziej trwa³e
zatrudnienie w naszym kraju.
Taka sytuacja bardzo pozytywnie oddzia³uje na zachowania pracodawców, którzy coraz czêciej proponuj¹ nowym pracownikom (tak¿e tym ju¿ zatrudnionym), zatrudnienie na podstawie umowy o pracê. Do niedawna jeszcze pracodawcy ze wzglêdu na ni¿sze koszty
najczêciej proponowali nowym pracownikom, zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia, czy umowy o dzie³o, czy te¿ koniecznoæ
tzw. samozatrudnienia (pracodawca wtedy zleca us³ugê pracownikowi, który za³o¿y³ jednoosobow¹ firmê).
W ten sposób w po³owie roku 2017 na rynku pracy blisko 13 mln
osób by³o zatrudnionych na podstawie umowy o pracê i by³ to
najwy¿szy poziom od 2000 roku, od kiedy s¹ dostêpne dane GUS
dotycz¹ce form zatrudnienia.
Przypomnijmy tak¿e, ¿e we wrzeniu poprzedniego roku wesz³o w
¿ycie rozporz¹dzenie Rady Ministrów o podwy¿ce etatowej p³acy
minimalnej na rok 2017 z 1850 z³ do 2000 z³ brutto, czyli a¿ 150 z³ i
w zwi¹zku z tym konieczna by³a waloryzacja p³acy godzinowej minimalnej z 12 z³ na 13 z³ od 1 stycznia tego roku (od stycznia 2018
roku minimalna p³aca etatowa bêdzie wynosi³a 2100 z³ brutto, a
minimalna stawka godzinowa 13,7 z³, tak¹ decyzjê po konsultacji ze
strona spo³eczna podjê³a Rada Ministrów). Z kolei podniesienie
stawki godzinowej do 13 z³ za godzinê brutto, by³o konieczne, poniewa¿ przy ustawowych 168 godzinach pracy miesiêcznie daje
wynagrodzenie w wysokoci 2184 z³ brutto miesiêcznie i w zwi¹zku
z tym jest o 184 z³ wy¿sze od minimalnego wynagrodzenia na podstawie umowy o pracê (ustalonego na rok 2017 w wysokoci 2000
z³ brutto).
Natomiast taka relacja pomiêdzy tymi minimalnymi wynagrodzeniami (ni¿sza p³aca etatowa, wy¿sza godzinowa), zdaniem minister rodziny, pracy i polityki spo³ecznej El¿biety Rafalskiej, bêdzie zachêca³a pracodawców zarówno publicznych jak i prywatnych do zatrudniania na podstawie umów o pracê, a nie umów zlecenia czy samozatrudnienia, bo te pierwsze bêd¹ jednak wyranie tañsze. W ten
sposób rz¹d premier Beaty Szyd³o koñczy z dotychczasow¹ ponad
25- letni¹ praktyk¹ konkurowania przez Polskê tani¹ si³¹ robocz¹ i
przy pomocy poziomu p³acy minimalnej (etatowej i godzinowej),
rozpoczyna proces wymuszania podwy¿ek p³ac zarówno w gospodarce jak i w sektorze bud¿etowym.
Na kolejn¹ obligatoryjn¹ podwy¿kê p³acy minimalnej bêd¹ wiêc
musieli zareagowaæ w zasadzie wszyscy pracodawcy w tym szczególnie ci, którzy do tej pory wyp³acali wynagrodzenia niewiele wy¿sze od wynagrodzenia minimalnego. Trudno, bowiem sobie wyobraziæ, ¿eby tacy pracownicy byli w stanie zaakceptowaæ dotychczasowe wynagrodzenia w sytuacji, kiedy p³aca minimalna w tym
roku wzros³a o ponad 11%, a od stycznia 2018 roku wzronie o
kolejne 5% i co wiêcej mamy ju¿ w Polsce rynek pracownika, a nie
jak by³o przez wiele lat rynek pracodawcy. (...)
Zbigniew Kumiuk, tysol.pl
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