


Robota bez promocji
Sieć restauracji spod znaku„złotych łuków” rozwija się wPolsce od lat. Mają już ponad350 restauracji w Polsce. Wy-niki firmy – jak podaje McDo-nald's Polska – są pozytywne.Zarówno w zakresie sprze-daży, jak i zysków. Na świeciefirma także ma się dobrze,choć wyniki się pogorszyłyprzez co stracił stanowiskoostatni prezes. Mimo to zyskisą wielomiliardowe. 

Kłopoty na świecieDon Thompson z końcemlutego 2015 roku odszedł zestanowiska prezesa McDo-nald's. Po trzech latach rzą-dów. To wszystko przez danefinansowe za ostatni rok. Zysknetto spadł o 15%, a sprzedażspadła pierwszy raz od 12 lat(o 1%, a przychody o 1,8%).Stracił stanowisko, bo pogor-szenie tych wyników nie spo-dobało się inwestorom. Mimoże Don Thompson starał sięzmienić wizerunek sieci jakoserwującej śmieciowe jedze-nie, dodając do menu np. sa-łatki. Menu spuchło ispowolniło to proces przyrzą-dzania dań. Szereg promocji,który miał przyciągnąć no-wych klientów spowodowałspadek zysków sieci. Burzylisię franczyzobiorcy (prywatnipracodawcy mający restaura-cje pod szyldem McDonald's ikorzystający z dostawcówfirmy), a wyniki za 2014 byłygwoździem do trumny obec-nego prezesa. Mimo to ciężkouznać, że prezes stracił stano-wisko tylko z własnej winy.Poprzedni rok dla McDonald'sbył usiany skandalami. Przedewszystkim w Azji. W Chinachdla McDonald's jeden z do-stawców dostarczał przeter-minowane i skażone mięso,zbierane prosto z podłogi. WJaponii znajdowano w pro-duktach plastik, a zdarzył sięnawet ząb. Do tego doszło ra-cjonowanie frytek (w Japonii)z powodu problemów z im-portem ziemniaków z USA.  Wsamym USA McDonald's-y za-czynają być wypierane przezmniejsze sieci serwującezdrowszą żywność. Towszystko przełożyło się naglobalny spadek sprzedażysieci. 

Mimo to rok 2014 sieć za-mknęła z niesamowitym wy-nikiem 4,76 mld dolarówczystego zysku (czyli po od-prowadzeniu podatków) iokoło 27,5 mld przychodów.Wiele firm marzy o takich wy-nikach! Thompson dostał połbie tylko dlatego, że zyskifirmy spadły w trudnym dlafirmy okresie.
Zmiana wizerunkuStarania Dona Thompsonao zmianę wizerunku sieci jakoserwującej śmieciowe jedze-nie spotkały się z wielką kry-tyką ze strony inwestorów.Restauracje jako część usług,by przyśpieszyć obsługę klien-tów muszą zwiększać zatrud-nienie. Wydłużenie listy me-nu spowodowało wydłużenieczasu przygotowania dania iaby to przyśpieszyć, potrzebnisą pracownicy. A zwiększeniezatrudnienia, to także mniej-sze zyski dla korporacji i dlawspółpracujących z sieciąfranczyzobiorców. Zapewnejest to jeden z kilku powodówspadku zysków sieci – co taknaprawdę najbardziej boli in-westorów. W końcu gdybyzdrowsze i obszerniejszemenu zwiększyło przychody iprzyniosło większe zyski, niktby Thompsona nie wyrzucił.Póki co sieć, reagując napreferencje klientów, chciałazmazać z siebie plamę nie-zdrowego fastfoodu i po od-wołaniu Thompsona nieprzestała zmieniać tego wize-runku.  Przed paroma tygo-dniami McDonald's ogłosił, żeprzestanie używać w swoichhamburgerach mięsa z fasze-rowanych antybiotykami   kur-

czaków i ładowanych sztucz-nymi hormonami wzrostukrów. Mimo wszelakichprób zmiany wizerunku nie-zdrowej sieci, będzie to bardzotrudne i długo się to niezmieni. Jednak sieć ta zmagasię także z wizerunkiem kiep-skiego pracodawcy. Niewy-starczające zatrudnienie iniskie płace to podstawoweargumenty przeciwko McDo-nald's-owi. I tu próby zmianbyłyby najbardziej bolesne dlainwestorów. Zwiększenie za-trudnienia, czy zwiększeniepłac to mniejsze zyski. Żadenpracodawca na to się nie zgo-dzi. Dlatego to pracownicymuszą wziąć sprawy wewłasne ręce i zawalczyć o lep-sze warunki pracy. Najsku-teczniej – zakładając związkizawodowe. W USA w zeszłymroku siecią wstrząsnęłystrajki, w których domaganosię aż  2-krotnego wzrostupłac! W innych firmach, np. wPolsce, warunki pracy i płacepolepszyły się dzięki organi-zowaniu się pracowników wzwiązki zawodowe. Bez na-szego oporu w kwestii warun-ków pracy, nic się nie zmieni.
Kiepski pracodawcaW Polsce przy tak dużymbezrobociu łatwa dostępnośćdo pracowników powoduje, żepracodawcy są w uprzywilejo-wanej pozycji. Można śrubo-wać normy, płacić marnie,ustawiać sobie pracownikówtak jak jest wygodnie, a i takpracownik się znajdzie. Nieinaczej jest w polskich McDo-nald'sach. Gdyby o pracowni-ków było ciężko, dbałoby się oto, żeby pracownicy już za-

trudnieni w sieci zostawali wniej. W końcu doświadczonypracownik to cenny pracow-nik. Co mówią sami pracow-nicy o sieci? Jest to pracatymczasowa. Wielu pracowni-ków przychodzi po to, by sobiedorobić na studiach. Grafiki sąelastyczne, co ułatwia pracę wtej sieci studentom. Na współ-pracowników raczej się nienarzeka. Różnie bywa z mena-dżerami, ale mimo to atmo-sfera w pracy jest raczejdobra. Inaczej jest z zarob-kami. Zwykły pracownik możeliczyć na płace w granicach10,5-12 zł brutto za godzinę.Zarobek jest więc zbliżony dopłacy minimalnej (płaca mini-malna to około 10,5 złbrutto/godzina). Choć przyj-muje się na etat, to trudniejjest otrzymać pełny. – Duży stres i „ciśnienie”na standardy. Głównie pracęzaczynają tam osoby po szkolebez żadnej kariery zawodo-wej. Presja, która tam panujemoże ich odstraszyć - tłuma-czy wysoką rotację jeden z

pracowników. – Trzeba poprostu szybko się uwijać – do-daje. Praca jest tymczasowatakże dlatego, że nie jest wcaletak łatwo dostać awans. – Nie-którzy nie są stworzeni dopracy fizycznej, w której mogąsię poparzyć, oblać, ubrudzić –mówi inny pracownik. Jest topraca obciążająca przez presjęna szybko, ładnie, dokładnieoraz miło, z uśmiechem mimotego, że człowiek zmęczony.Duża presja i niskie zarobki –a zwłaszcza brak „adekwatno-ści zarobków do wykonywa-nego stanowiska i zaanga-żowania” – podkreśla pracow-nica związana z korporacją odpółtorej roku – to przyczynyprzez które pracownicy trak-tują ją jako tymczasową. WMcDonaldzie będąc na wy-ższym stanowisku nie zarabiasię wcale dużo lepiej, od pra-cownika na podstawowymstanowisku. Jest to różnica wgranicach 200 złotych. Duża liczba młodych ludzichętnych do pracy, by dorobić,wysokie bezrobocie, zwłasz-cza wśród młodych osób,umożliwia tej firmie prowa-dzenie takiego systemu pracy.Bo gdyby o pracowników byłociężko trzeba by było ich jakośzatrzymać. A nie ma na to lep-szego sposobu, niż dobry, sta-bilny etat, z dobrymizarobkami. – Może tak jest ła-twiej. Do pracy i tak ludzieprzecież się znajdą – mówi-jedna z pracownic McDo-nald'sa.  – Przecież by ludziezostali musiałaby się zmienićpłaca, a łatwiej pozostawićtaką samą i zaoszczędzić – do-daje.          ciąg dalszy >> str.4

Z czym kojarzy nam się McDonald's? Przede wszystkim z bogatą korporacją serwującą niezdrowe jedzenie.
Jest też symbolem kiepskiego pracodawcy, wyścigu szczurów i niskich płac.

ŁUKASZ ŁUGOWSKI

Jeden z protestów pracowników amerykańskiego McDonalds'a.

Ulotka z USA: "Walcz o 15 dolarów!".



A w pośredniaku byłeś?

Ciężka i niebezpieczna,lecz stabilna i dość dobrzepłatna – tak jawiła się dotych-czas praca na kopalni. I sku-tecznie wabiła kolejnepokolenia. Często mieli zostaćgórnikiem z dziada pradziada.Z dumą przecinano wstęgi po-pularnych „górniczówek”, czyliszkół zawodowych i techni-ków o profilu górniczym. Z na-borem nie było problemu,wszak spółki węglowe gwa-rantowały zatrudnienie po ichukończeniu. Obejmowałynawet patronaty nad takimiszkołami. Tak działo się przezlata.Biurka dyrektorów kopalńuginają się wprost pod napo-rem podań o przyjęcie dopracy. Niemała liczba tychpodań jest od absolwentówszkół górniczych, z dołączo-nymi załącznikami o zapew-nieniu gwarancji pracy w rokuukończenia szkoły. I co? I oka-zuje się, że ten kawałek pa-pierka nie nadaje się dziśnawet do podtarcia 4 liter...Ani jeden z ponad trzystu ze-szłorocznych absolwentówgórniczych zawodówek nieznalazł pracy w zawodzie.
Zmarnowane lataAbsolwenci „górniczówek”nie potrafią zrozumieć jakmożna nie realizować gwaran-cji sygnowanych pieczątką ipodpisem. Obietnica na tzw.„gębę” nie od wczoraj nie mawartości, ale kiedy zdążyło sięzdezawuować przyrzeczeniena papierze? Nad tym właśniezastanawia się Jarosław Ada-mus z Brzeszcz, absolwenttamtejszego technikum górni-czego, do dziś bez pracy wKWK „Brzeszcze”.- Każdy z nas ma taką myśl,że 4 lata w tej szkole poszły namarne. Jeśli mielibyśmy sięteraz przekwalifikowywać, tooznacza to kolejne 2 latastraty. A przecież moglibyśmyjuż pracować, myśleć o rodzi-nie. Myślimy, lecz coraz czę-ściej, o emigracji z Polski –mówi w rozmowie z nami panJarosław.Młodzi ludzie z Brzeszcznie poddają się. Cały czas na-ciskają na Kompanię Węglową.Często dzwonią do spółki w

Katowicach, nie dają o sobiezapomnieć. Byli też w siedzi-bie Kompanii osobiście, leczochrona nie wpuściła ich dośrodka. Spora grupa młodychludzi po „górniczówkach”brała udział w styczniowychprotestach w obronie kopalń:„Pokój”, „Brzeszcze”, „Sośnica-Makoszowy” i „Bobrek-Cen-trum”.– Liczymy, że jest jakieśświatełko w tunelu i że naszapatowa sytuacja się zmieni.Nowy prezes Kompanii Węg-lowej mówił w wywiadachmedialnych, że o nas pamięta.Z drugiej zaś strony zastana-wiamy się tak czy te gwarancjezatrudnienia, które mamy,będą też obowiązywały wnowej KW? – pyta Adamus.Jak przekonuje JarosławAdamus, winny dramatowisetek osób takich jak on, jestprzede wszystkim rząd. – Do-prowadzili do tego, że górnic-two klękło. I mydlą terazludziom oczy, ale nam ich nieprzesłonią. Widzimy co siędzieje i nie uwierzymy w ichpropagandę. Będziemy wal-czyć do końca. Nie chcemy nicponadto co nam zagwaranto-wano. Chcemy pracować!Waldemar Wolant, liderWolnego Związku Zawodo-wego „Sierpień 80” na kopalni„Brzeszcze” dopowiada, żeledwie kilka lat temu wBrzeszczach otwierano szkołęzawodową i technikum górni-cze. – Młodzi ludzie swojeplany zawodowe wiązali z ko-palnią. Dziś ich perspektywydalszego życia są fatalne. Ja ro-zumiem ich pretensje do wła-dzy i do szefostwa firmy.Gdyby wtedy nie mamiono ich

gwarancjami pracy na kopalni,spora część wybrałaby pewnieinny zawód i dziś mielibypracę. Ostatnio można byłoprzeczytać w Internecie arty-kuł zatytułowany: „Stypendiadla najlepszych uczniów, gwa-rancja zatrudnienia dla absol-wentów. W górnictwie? Nie, tokolej kusi adeptów do za-wodu”.
Rozmowy w KompaniiCo ciekawe, KompaniaWęglowa już w połowie 2014roku wypowiedziała szkołomgórniczym umowy, lecz te otym nie wiedziały! To był jed-nostronny zabieg ze stronyspółki.– Te gwarancje już nie obo-wiązują – mówił w grudniuub.r. na łamach „Dziennika Za-chodniego” Tomasz Głogowskiz Biura Komunikacji Korpora-cyjnej Kompanii Węglowej. Wstyczniu tego roku na łamachgazety łagodził już ton, mó-wiąc: - Mamy podpisaneumowy z 18 szkołami, w któ-rych uczy się 4 tys. uczniów wklasach górniczych. Nikt dziśnie jest w stanie powiedzieć,kiedy zostaną zatrudnieni. Wumowach jest zapis, że zatrud-nienie będzie prowadzone,jeśli pozwoli na to sytuacjaekonomiczna firmy.Strona społeczna nie po-zwala jednak włodarzom KWzapomnieć o dramacie mło-dych górników i zamieść te-matu pod dywan. – Oddłuższego czasu związki za-wodowe domagają się przyjęćdo pracy absolwentów szkółgórniczych, którzy mają gwa-rancje pracy – zapewnia Prze-mysław Skupin, szef WZZ

„Sierpień 80” w KompaniiWęglowej. – Władze spółkimówią, że jest dopiero praw-dopodobieństwo uruchomie-nia ścieżki przyjęć tych ludzi.Zarząd planuje, że do 2018roku przyjmie 2200 absol-wentów „górniczówek” -mówi.– Dyrektorzy kopalń mająokreślić ile mają takich absol-wentów chcących rozpocząćpracę w ich zakładzie.. Jestjednak chaos, bo jedni dyrek-torzy takie dane przygoto-wują, inni zaś twierdzą, że otym poleceniu Kompanii niesłyszeli. Dziwna sprawa, boalbo spółka ma problem z od-powiednim komunikowaniempoleceń, albo niektórzy dyrek-torzy kopalń mają problem zuszami lub też problem ze słu-chaniem ze zrozumieniem –dodaje przewodniczący „Sier-pnia 80” w KWK „Jankowice”,Tomasz Adamski. Jak podkre-śla, przyjęcia mają być w myślzasady „chłop za chłopa”. Tym-czasem wedle jego oceny, na-leżałoby już rozpocząćpowszechny nabór. Ma tozwiązek z tym, że brakuje za-łogi. I co gorsza, kopalniomgrozi wkrótce luka pokole-niowa. – Starzy górnicy odejdąna emeryturę, a nowych niebędzie miał kto przyuczyć ikontrolować. Na kopalniachzostanie sama młodzież, bę-dzie lawinowy wzrost wypad-ków! - ostrzega Adamski.
Wykopani na bezrobocie„Polacy będą wracać z emi-gracji, bo praca tu będzie sięopłacać” - obiecywał lat temukilka Donald Tusk, ówczesnypremier. Z wizji tych niewiele

wyszło, a przynajmniej wyszłoodwrotnie. Od momentu, gdyte słowa padły, z Polski w po-szukiwaniu dobrze płatnejpracy i normalnego życia wy-jechały tysiące rodaków. Anawet i... sam Donald Tusk. Iteraz siedzi on gdzieś w Bru-kseli, zajada owoce morza, za-pija winem i korzysta zuroków spokojnego życia, comiesiąc odbierając niemałekwoty euro.A w Polsce? Tu nawetszczawiu i mirabelek nie ma,bo Stefan Niesiołowskiwszystkie wyżarł. Inny jegokolega miał rację mówiąc, żePolska to dziki kraj. Jest naprzykład taka spółka jak Kom-pania Węglowa, której prezeszarabia miesięcznie kilka razywięcej, niż prezydent i pre-mier razem wzięci! I w siedzi-bie tej spółki pracuje ponadtysiąc osób. Centrala Kompa-nii jest zatem jak mała kopal-nia – tyle, że bezproduktywna.Ty absolwencie „górni-czówki” cóż... Bij się w pierś, żerodziców nie masz w PO czyPSL i nie załatwią ci fajnejfuchy za ładne pieniądze. Odrodziców usłyszeć może bo-wiem tylko z troską od-wieczne pytanie: „A wpośredniaku byłeś”? Pośred-niak ma jednak z tobą pro-blem. Jak bowiem można byłodowiedzieć się z portalunettg.pl, Wojewódzki UrządPracy w Katowicach ma kło-pot z określeniem liczbyuczniów, tegorocznych absol-wentów szkół górniczych, któ-rzy mogą być zagrożenibezrobociem. Zamierza zwró-cić się w tej sprawie o pomocdo spółek węglowych.W mediach straszą wojną,wojsko wzywa rezerwistówna obowiązkowe szkolenia.Węgiel we wsi, wojna będzie?I niby ci młodzi ludzie – absol-wenci szkół górniczych, któ-rych okłamano mają teraz iśćna front i walczyć za rządzą-cych, polityków, biznesme-nów, prezesów spółekwęglowych i dyrektorów ko-palń? Chyba kpicie! Jeśli niebędzie tu dla nich pracy, tostąd wyjadą. Jak miliony in-nych.W pośredniaku już byłeś?

41 procent młodych Polaków deklaruje, że chce wyjechać z kraju – wynika z niedawnego sondażu Millward
Brown dla „Faktów” TVN. Sporą ich grupę stanowią młodzi. Wśród nich są absolwenci szkół górniczych. Mieli
pisemne gwarancje pracy na kopalniach, lecz zostali z niczym. Na bezrobociu i na lodzie. Czy młodzi górnicy
pojadą za granicę na zmywak?

PATRYK KOSELA

Michał Tomaszek
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Polacy nie mają powodu do dumy, że są w Unii Europejskiej.

Tania praca
Nasze płace należą do jed-nych z najniższych w Europie.Płaca minimalna w Polsce, tonadal jałmużna w porównaniudo innych państw UE. W Pol-sce, jeśli już ma się pracę i niejest to umowa śmieciowa,tylko pełny etat, co jest dośćrzadkie, to za cały miesiącpracy można zarobić 1750złotych brutto. Oznacza to, żew kieszeni najmniej zarabiają-cych zostaje zaledwie 1286 zł.O 500% więcej płaca mini-malna wynosi w Luksem-burgu, bo aż 1921 euro, czyliponad 8200 złotych. Tyle tamzarabia biedota, która zarabianajmniej. W Belgii płaca mini-malna to 1501 euro, czyli pra-wie 6,5 tysiąca złotych. Nawetw bankrutującej Grecji, płacaminimalna jest wyższa niż wPolsce i wynosi 683 euro, czyliprawie 3 tys. złotych. A prze-cież wszyscy jesteśmy w jed-nej Unii Europejskiej.Pracujemy tak samo ciężko. Mamy jeden wspólny euro-pejski rynek i płaca minimalnapowinna być w całej Unii jed-nakowa. Tymczasem w Polscepracuje się za grosze. Dotyczyto przede wszystkim ludzimłodych. Ale i inne świadcze-

nia w Polsce są żałośnie niskie.Minimalna emerytura i rentawynosi 880 złotych brutto.Średnia emerytura wynosi1471 złotych brutto. Trzebajednak pamiętać, że władzazadbała o to, abyśmy w wy-niku ostatnich zmian praco-wali niemal do śmierci.Podnosząc nam wiek emery-talny. Jednocześnie im dłużejbędziemy pracować, tym niż-sze będzie nasze świadczenieemerytalne. Specjaliści sza-cują, że w przyszłości, pokole-nia Polaków, które będąprzechodzić na emeryturę wwieku 67 lat, dostaną nie wię-cej niż 20-30% swojegowcześniejszego wynagrodze-nia, czyli jakieś 500-600 zło-tych. Prawdziwe szaleństwo!Dla porównania średnia eme-rytura w Niemczech to ponad1100 euro, czyli około 4,5 tys.złotych. W Grecji przeciętnyemeryt otrzymuje 956 euro,czyli około 4 tys. złotych. WPolsce niewiele zarabiamy.Niewiele też dostajemy prze-chodząc na emeryturę. Za cały komentarz niechposłuży to, że płaca mini-malna w Polsce jest tylko nie-wiele wyższa niż minimum

socjalne (jeden ze wskaźni-ków wyznaczających próbubóstwa). Zaś minimalnaemerytura jest o blisko 200 złniższa, niż przyjmuje się ofi-cjalnie za minimum socjalne.Nie pozwala nam się zarabiać,ani godnie żyć na emeryturze,ale nawet z tych niewielkichświadczeń, państwo łupi z nasogromne kwoty podatków. Conajgorsze, relatywnie najwyż-sze podatki płacą w Polscenajbiedniejsi. Bardzo niskakwota wolna od podatku, wpraktyce jej brak, powoduje,że to właśnie najbiedniejsi sąnajbardziej obdzierani zeskóry przez system podat-kowy. Kwota wolna od po-datku wynosi 3091 złotych. Codaje miesięczny dochód na po-ziomie 257 złotych. Jest toczysta kpina. Systemy podat-kowe w Europie są tak skon-struowane, że kwota wolna odpodatku dla najmniej zarabia-jących jest bardzo duża. WFinlandii kwota wolna od po-datku to 16 tys. euro, w Wiel-kiej Brytanii 13,5 tys. euro, wNiemczech 8354 Euro, a wGrecji 5000 euro. Mało tego.Wyższą kwotę wolną od po-datku niż obowiązująca w Pol-

sce ma Kolumbia, Brazylia,Botswana, Maroko, a nawetKambodża. Okazuje się, ze wPolsce bieda to całkiem świa-domie realizowana rzeczywis-tość, w której im biedniejsi sąobywatele naszego kraju, tymwiększy powód do dumy ichwały dla Władzy i kolaboru-jących z nią organizacji bizne-sowych i pracodawców.Ostatnio do tego grona dołą-czyły także związki zawo-dowe, które do niedawnazasiadały w Komisji Trójstron-nej. Wspólnie z pracodawcami

spod znaku Henryki Boch-niarz i Malinowskiego (ten oddonoszenia na strajkujących wJSW), związkowcy ogłosilisukces, jakim ma być powoła-nie Rady Dialogu Społecznego.Będą w niej zasiadać praco-dawcy, związkowcy i rząd.Sukces polega na tym, że na-przemiennie będą przewodni-czyć pracom Rady (dotychczasrobił to rząd). Razem będą ra-dzić, „jak gówno skazać naśmierć”.
Bogusław Ziętek

Robota bez promocji

>> dokończenie ze str. 2Choć o pracowników terazłatwo, mimo to pracownicyuważają, że zatrudnienie niejest wystarczające. Czasamibrakuje rąk do pracy, a dużarotacja powoduje, że do tegodochodzą jeszcze szkolenia

nowych pracowników. W efek-cie pracownicy szybko rezyg-nują z tej fizycznej pracy zpowodu niskich płac i dużejpresji.McDonald's walczy zeswoim złym wizerunkiem.Stara się o to, by nie był koja-

rzony ze złym, śmieciowym je-dzeniem. Nie chce być koja-rzony jako jedna z przyczynnadwagi, zwłaszcza w StanachZjednoczonych, gdzieś jest onaplagą. Stara się zmieniać swojemenu, dostosować do zmie-niających się potrzeb klientówi wymagań rynkowych. Takikierunek rozwoju trudno kry-tykować. W końcu każdychciałby jeść zdrowo. Jest tosieć o globalnym zasięgu, z ko-losalnym przychodem i zys-kami. Większymi niż wielupaństw na świecie. Jednak gi-gantyczne zyski sieci okupionesą niskimi płacami. Można tozmienić na dwa sposoby. Zrze-szając się w związki zawo-dowe, walcząc o godniejszepieniądze i podnosząc płacęminimalną, tak by nikt, nietylko McDonald's nie mógł za-trudniać za stawki, które niepozwalają utrzymać rodziny. Oto walczyli pracownicy sieci

fastfoodowych w StanachZjednoczonych podczas głoś-nego strajku w zeszłym roku. Io to powinniśmy walczyć wPolsce! Bo 1300-1500 złotychna rękę, przy dzisiejszych ce-nach żywności i opłatach ni-komu nie pozwoli godnie żyć i

utrzymać za to rodzinę. Każdykto chce mieć dzieci wie, żepłaca minimalna w Polsce po-winna być o kilkaset złotychwyższa by nie martwić się podkoniec każdego miesiąca – jakdotrwać do wypłaty i związaćkoniec z końcem?
Jak założyć

1. Zbierz grupę przynajmniej 10 osób i skontaktuj się
telefonicznie z biurem Komisji Krajowej, tel. 032-206-
89-09; fax 032-206-84-30
2. W biurze Komisji Krajowej lub na internetowej stro-
nie www.wzz.org.pl znajdziesz uchwałę i wniosek o
rejestrację.
3. Z wypełnionymi i podpisanymi drukami przyjedź
do biura Komisji Krajowej w Katowicach, ul. War-
szawska 19. Rejestrację można otrzymać w tym
samym dniu.
4. W każdej sprawie pracowniczej lub dotyczącej za-
łożenia związku możesz napisać na adres mailowy >>
bzietek@wzz.org.pl

Zatrudnienie w sieci Mc Donald's
Świat PolskaBlisko 2 mln osób 17,5 tys. osób
Zarobki w różnych krajach w sieci Mc Donald's
Polska 10,45-12 zł brutto/godz., minimalna krajowa 10,45 zł brutto/godz.
USA 8,75 dol.średnia(!) brutto/godz., minimalna krajowa 7,25 dol. brutto/godz.
Francja 9,43-11 euro brutto/godz., minimalna krajowa 9,53 euro brutto/godz.
Wielka Brytania 6,64 funtów brutto/godz., minimalna krajowa 6,50 funta brutto/godz.
Po powyższej tabelce widać, że polityką McDonald's-ów jest
praca na najniższej możliwej w danym kraju stawce. Przy
czym w Polsce są to złotówki, w USA dolary, a w większości
krajów Unii Europejskiej – euro.

M
ic

ha
ł T

om
as

ze
k


