


W bieżącym roku liczbapolskich emigrantów wzros-nąć ma do rekordowych 3 mi-lionów. Jak informuje „PulsBiznesu” (28.04), cel rodakówna emigracji jest następujący:pracować, kupić mieszkanie isprowadzić rodzinę. O tym, że„młode pokolenie jest wku-rzone na Polskę”, a wysokiebezrobocie oraz niskie zarobkiw stosunku do kosztów życiasą katalizatorem emigracji za-robkowej - mówiono też pod-czas debaty „Młodzi liderzy oprzyszłości Europy”, która od-była się w ramach siódmejedycji Europejskiego Kon-gresu Gospodarczego w Kato-wicach.Od pół roku świetniepłatną pracę za granicą maDonald Tusk. Tak, to ten sam,który obiecywał, że „Polacybędą wracać z emigracji, bopraca tu będzie się opłacać”. Ion sam wyjechał za pracą. Pa-radoks.
Europa różnych płacPrawdziwym festiwalem

obłudy był ryk polskich polity-ków i tak zwanych przedsię-biorców, gdy niemieckieustawodawstwo wprowadziłominimalna stawkę godzinowąw wysokości 8,5 euro - mającądotyczyć zarówno Niemców,jak i obywateli innych państwpracujących na terenie Nie-miec. Objęło to także polskichkierowców ciężarówek prze-jeżdżających przez Niemcy.Rząd PO-PSL słał listy z obu-rzeniem, a także ubecki donosdo Komisji Europejskiej. Czyktóryś z ludzi Ewy Kopacz na-pisał we wstępie „Uprzejmiedonoszę, że Angela Merkelkaże więcej płacić polskimniewolnikom...” - nie wiadomo.Nie tak dawno polskie wła-dze wysłały na protestującychgórników w Jastrzębiu-Zdrojupolicję, która użyła pałek, ar-matek wodnych, gazu(!) ibroni. Wszystkich nas nie wy-strzelacie, ani nie zagazujecie!Strzelanie jest ćwiczone na ki-bicach, aby przyzwyczaić spo-łeczeństwo, że policja maprawo strzelać. A skoro strze-

lać, to i zabić.Po co nam takie władze ipo co nam Europa nie tyle róż-nych prędkości co innych stan-dardów? Dlaczego UniaEuropejska potrafi wprowa-dzić to, że marchewka nie jestjuż warzywem, a jest owocem,lecz jednakowych płac mini-malnych nie jest już w stanieustanowić. Marchewkowe po-le...
OdlecieliPolskie władze uwielbiająpomagać w tworzeniu dobrzepłatnych miejsc pracy, lecz niew Polsce i nie dla Polaków.Dziś doskonałym tego przy-kładem jest skandal związanyz wyborem dostawcy śmig-łowców wielozadaniowych.Nie będzie to żaden zakładprowadzący już produkcję wPolsce. Odstrzelono PZL Świd-nik i PZL Mielec. Teraz konfi-tury trafią do... Francji. Wśrodę 6 maja pracownicyświdnickich zakładów orazmieszkańcy wyjdą na ulice.
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Wysokość płacy minimal-nej, to nie tylko kwestia prze-życia od pierwszego dopierwszego. To również wy-znacznik tego, jak w danymkraju, władza traktuje obywa-teli. Czy ma do nich szacunek,czy wyłącznie pogardę. Gdybyoceniać stosunek władzy doobywatela na podstawie płacyminimalnej, to Polska jest kla-sycznym przykładem tego, jakbardzo władza gardzi obywa-telami. Płace w Polsce są skanda-licznie niskie, a propagandanastawiana na to, że sam faktdomagania się wzrostu płacyminimalnej jest traktowanyjako coś niestosowanego.Media, politycy i pseudo auto-rytety ułożyły całą litanię uza-sadniającą, dlaczego wyższapłaca minimalna jest zła i dla-czego domaganie się jejwzrostu jest naganne. Cała tapseudoargumentacja nie mażadnego racjonalnego uzasad-nienia, ale jest obowiązującą

jak wiara w „złotego cielca”, bowynika z doktryny neolibera-łów z Balcerowiczem na czele.Każdy, kto ośmieli się myślećinaczej, jest na cenzurowa-nym. Każdy, kto ośmieli sięmówić inaczej, jest trakto-wany jak zbrodniarz, któregonależy piętnować. Pedofilianie jest w Polsce tak naganna,jak walka o prawa pracowni-cze i wyższe wynagrodzenia.Tego typu działania są trakto-wane jak najgorsza zbrodnia.Tymczasem od tego, jakie sąwynagrodzenia, zależy takżeto, jak obywatele są trakto-wani przez władzę. Kogoś ktopozwala sobą pomiatać, a toile otrzymujemy za swojąpracę jest tego elementem,władza nie szanuje. Nie będziewięc przejmować się żadnymiz jego praw, ani swobód oby-watelskich. Zatrudniając go naśmieciowych umowach, śmie-ciowych warunkach, i za śmie-ciowa pensję, władza traktujego jak śmiecia. Nie od dziś

przecież obowiązuje powie-dzenie „praca za miskę ryżu”,odnoszące się do krajów, wktórych łamane są wszelkiestandardy demokracji, swo-bód obywatelskich i prawczłowieka. Polska tylko z po-zoru jest demokratyczna itylko z pozoru dba o prawa iwolności obywateli. Nie mabowiem mowy o demokracji,prawach człowieka i swobo-dach obywatelskich, w krajugdzie płaca minimalna jesttylko niewiele wyższa, niżobowiązujące minimum so-cjalne i gdzie nawet posiada-nie pracy nie chroni przedubóstwem. A tak jest w Polsce.Aby to zmienić musimy zmie-nić stosunek do samych siebie.Zacząć się szanować. A tooznacza, że za swoją pracemusimy więcej zarabiać. Iprzestać się bać tego żądać!Chcemy więcej zarabiać, bomamy prawo do godnegożycia.
Bogusław Ziętek

Praca tu się nie opłaca
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O wyższą płacę minimalną

Nasze prawo!

Tylko w tym roku z Polski ma wyjechać 1,3 mln Polaków! Wyjadą, bo mają dość harowania za kilka złotych.
I pewnie już nie wrócą.

PATRYK KOSELA
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Domagamy się podniesienia płacy minimalnej do 2800 zł brutto, czyli 68% średniej krajowej! Straszenie
tym, że spowoduje to wzrost bezrobocia czy cen, to zwykłe wciskanie nam kitu.

ŁUKASZ ŁUGOWSKI

Tak dla wyższej płacy minimalnej!
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9 maja, sobota, początekciszy wyborczej. Ubiegającysię o urząd prezydenta Polskinie mogą już prowadzić festi-walu pustych obietnic, którychnie spełnią. Często też obiet-nic, które nie mają żadnegoznaczenia dla życia przecięt-nego obywatela. Ale w Polscenie jest cicho. W wielu mias-tach robimy protesty, by do-magać się podniesienia płacyminimalnej. Żaden z kandyda-tów nie daje takich gwarancji,a problem biednych pracują-cych, to w Polsce problem mi-lionów Polaków.Domagamy się podniesie-nia płacy minimalnej do 2800zł brutto, czyli 68% średniejkrajowej. Na rękę będzie toponad 2000 zł. Uzależnieniepłacy minimalnej od średniejkrajowej to gwarancja, że zewzrostu gospodarczego iwzrostu płac korzystać będąwszyscy. Bez wyjątku. KomitetNiezależnych Ekspertów RadyEuropy dokładnie taką kwotęzaleca, by w naszym kraju za-rabiano godnie. A godna płacato godne życie, łatwiejsze wią-zanie końca z końcem i niemartwienie się, czy starczy dopierwszego. I jak mówią eks-perci – wysoka płaca mini-malna to korzyść dla całejgospodarki.
„Autorytety” i pracodawcy

przeciwkoJuż teraz piętrzą się opinie,że spowoduje to skok bezro-bocia. „Autorytety” sowicieopłacane przez międzynaro-dowe korporacje szczerzą kły,szczekają i straszą wielkimbezrobociem i katastrofą gos-podarczą. Tymczasem opinieekspertów mówią jasno – niema związku między płacą mi-nimalną i bezrobociem. Prof.Mieczysław Kabaj z InstytutuPracy i Spraw Socjalnychstwierdza, że takiej prostej za-leżności – wzrost płacy mini-malnej powoduje wzrostbezrobocia – po prostu nie ma.Dodaje, że gdy płaca mini-malna stanowiła 35% średniejkrajowej bezrobocie było naj-wyższe w historii, a teraz gdyta płaca minimalna przekro-czyła 40% średniej płacy, pokilku latach podwyżek, bezro-bocie jest blisko dwa razy niż-

sze (polecamy wykres). Prof.Elżbieta Kryńska z Uniwersy-tetu Łódzkiego potwierdza w„Gazecie Prawnej”, że nie madowodów na to, iż płaca mini-malna zwiększa bezrobocie.Jednak pracodawcy niebędą dawać za wygraną. Będąpróbować zastraszać, napę-dzać spiralę strachu, opłacającswoje „autorytety”, które będąmiały zadanie przekonać nas,że domaganie się godnychpłac to zły pomysł. Dlaczego?Bo wyższe pensje to ich mniej-sze zyski. Mniej jachtów ku-pionych na Karaibach, mniejnowych willi, mniej nowychFerrari w garażu. Oni od płace-nia nam godnych pieniędzynie zbankrutują, nie zacznągłodować. Nadal będą lataćprywatnymi odrzutowcami,jeździć swoimi luksusowymisamochodami i jadać w dro-gich restauracjach. Dlaczegopracownicy w Polsce mają gło-dować, ledwo wiązać koniec zkońcem, bo jakiś akcjonariuszchce kolejne Ferrari, jakby muinne nie starczały? Tym bar-dziej, że połowa zagranicz-nych firm nie płaci w Polsceani złotówki podatku, więcwszyscy w podatkach dokła-damy się do np. dróg dojazdo-wych dla tych firm.Dokładamy się do budowaniainfrastruktury dla nich. Napra-wiamy drogi, które oni niszcząwypełnionymi ich towaramiTIRami. Niech w takim raziepłacą nam godne pieniądze!Skoro nawet na tak elemen-tarne sprawy jak drogi nic niedają.
Przykład z USAAż 75 znanych ekonomis-

tów, w tym siedmiu laureatówNagrody Nobla, zażądało napoczątku ubiegłego roku pod-wyżki płacy minimalnej wUSA. Tam stawka minimalnato 7,25 dolara za godzinę.Strajki w sieciach fastfoodów iruch, który wokół nich po-wstał, domaga się podwyżkiponad dwukrotnie do góry –do 15 dolarów za godzinę. Jestto znacznie radykalniejszy po-stulat, niż  nasz. Strajki i pro-testy w kraju były na tyległośne, że rząd ogłosił podnie-sienie płacy minimalnej doponad 10 dolarów od przy-szłego roku. Mimo to strajkinie ustają. Ruch ten ma silnepoparcie nie tylko wśródzwiązków zawodowych, aletakże ze strony ekonomistów,którzy wykonali badaniawpływu płacy minimalnej narynek pracy. Arindrajit Dube,T. William Lester i MichaelReich z Uniwersytetu Kalifor-nijskiego w Berkley wykazaliw tych badaniach, że podnie-sienie płacy minimalnej w ża-dnym stopniu nie powodujewzrostu bezrobocia. Wręczprzeciwnie, podnoszenie płacjest korzystne dla całej gospo-darki. Wyższa płaca mini-malna wpływa pozytywnie nastabilność zatrudnienia, efek-tywność pracownika, a co zatym idzie wpływa na wzrostwydajności pracy. To takżewzrost PKB i wzrost płac wcałej gospodarce. Dlatego niedajmy się oszukiwać! Od tego,że będziemy zarabiać godnieświat nie zginie, Polska niespłonie, a gospodarka nie za-wali się. Dzięki takim protes-tom jak te w Katowicach,Warszawie, Poznaniu, Wrocła-

wiu, Zielonej Górze, Lublinie iBydgoszczy mamy szansezwrócić uwagę na problem ni-skich pensji w Polsce i wywal-czyć podwyżki. Podobneprotesty przetoczyły się w ze-szłym roku w Stanach Zjedno-czonych i już zapowiedzianoradykalne podwyżki płacy mi-nimalnej, a firmy, które płaciłymarnie, już dzisiaj, zanim zo-stanie podniesiona ustawowapłaca mi- nimalna, zgodziły sięna podwyżki o kilka dolarówna godzinę! Opłaca się protes-tować.
Wysokie zyski
= wysokie cenyLiberałowie straszący nasbezrobociem lubią podpieraćsię niewidzialną ręką rynkujako lekarstwo na wszystko.Twórcą tej koncepcji był AdamSmith. Liberałowie jeśli niebezrobociem straszą nas wiel-kim wzrostem cen w kraju. WPolsce mamy ogromną dys-

proporcję udziału zysków ipłac w PKB. W Polsce płacestanowią mniej niż 35% PKB.Zyski sięgają blisko 50% PKB.Ogromna różnica. Na Zacho-dzie płace to nawet 65% PKB!Zyski znacznie mniejsze niż wPolsce. Bzdurą jest, że musimyzarabiać marnie, by było tanio.Wielu emigrantów wie, że wAnglii, czy we Francji ubraniasą niejednokrotnie tańsze niżw Polsce. Czasem ceny różniąnawet dwukrotnie – na ko-rzyść lepiej zarabiających oby-wateli starej Unii Europejskiej.Tymczasem co pisze AdamSmith, którym tak lubią sobieliberałowie wycierać twarze?Pisze on, że wysokie zyski wdaleko większym stopniu po-wodują wzrost cen, niż wyso-kie płace. I potwierdzeniemtego są ceny wielu produktóww sklepach na Zachodzie.Dlatego jeśli chcesz więcejzarabiać, domagaj się tego. Myto właśnie robimy. Nie pozwól,by Cię oszukiwano. Maszprawo zarabiać godnie! Maszprawo nie bać się o przy-szłość! Masz prawo nie mar-twić się, jak dotrwać dopierwszego! Masz prawo, bytraktowano Cię jak partnera wpracy, a nie jak maszynę, którąwyciska się jak cytrynę. Wy-soka płaca minimalna togodne życie nas wszystkich!Wysoka płaca minimalna totakże sposób na powstrzyma-nie emigracji zarobkowej. 9maja to poczatek wielkiejogólnopolskiej kampanii. Ba-talii o wyższe płace.

Polub nas na FB >> facebook.com/chcemywiecejzarabiac
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Stopa bezrobocia a wysokość płacy minimalnej w Polsce 
w latach 1997 - 2013



Bezpłatna gazeta informacyjna Komisji Krajowej Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80” - Konfederacja. 40-009 Katowice, ul. Warszawska 19,
Redaktor Naczelny: Patryk Kosela tel. 032-206-89-09, fax 032-206-84-30   Druk: Polska Press Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, Drukarnia Sosnowiec

>> dokończenie ze str. 2Organizują Milczący Marszsprzeciwu. W manifestacjiwezmą udział również zakła-dowe struktury WZZ „Sierpień80”.
Prekariat, czyli myMłodzi ludzie na śmie-ciówkach i ci, co mają etat, leczzarabiają na nim tyle ile wy-nosi płaca minimalna (1286zł) są wkurzeni na rządzącychPolską. Chcą zarabiać więcej,godziwie, adekwatnie do swo-jej pracy. Nie chcą być nato-miast biednymi pracującymi,prekariatem. Największy po-wód do wstydu III RP to biedadzieci. I nie chodzi tu o żadnetzw. patologiczne rodziny.Skrajnym ubóstwem zagrożo-nych jest w Polsce prawie 750tys. dzieci. Jeden klasyk po-wiedział kiedyś głośno, żewarto być przyzwoitym. Czyjednak w kraju, który stoi ple-cami do społeczeństwa możnabyć przyzwoitym?Panowie (i panie) szlachtamają się dobrze. Dziś głównieich legitymacje partyjne ozda-bia logo Po lub PSL. Dla nichdobrze płatna i miła praca sięznajdzie zawsze. Nazywaną„śląską Barbie” działaczkapartyjna PO Agnieszka Kos-tempska została wicedyrek-torką Wojewódzkiego Fun-duszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Katowi-cach. Inna gwiazda, Anna Pie-chocińska została zatrudnionaz kolei na stażu Polskiej Agen-cji Informacji i Inwestycji Za-granicznych, czyli w instytucjikontrolowanej przez resort jejojca, wicepremiera. To przy-kłady tylko z ostatnich ty-godni!Młodzi ludzie, którzy w so-botę 9 maja wyjdą na polskieulice z żądaniem podniesienianajniższych zarobków, pukająsię w czoło, gdy słyszą wypo-wiadających się jako ekspercigłównych ekonomistów ban-ków. Ci mówią, że zbyt wysokapłaca minimalna uderzy wrynek pracy. Dlaczego nie ko-mentują zatem zarobkówswoich i swoich szefów? Pre-zes PKO SA zarobił w ub.r.ponad 8 mln zł!Gwoli sprawiedliwości,przytoczmy słowa innego ga-tunku. Minister pracy Włady-sław Kosiniak-Kamysz pod-czas publikacji V edycji bada-nia PARP i UJ pt. „Bilans Kapi-tału Ludzkiego” powiedziałnastępujące słowa: „Polska niemoże konkurować z krajamiEuropy Zachodniej czy innymirywalami na rynku gospodar-czym tanią siłą roboczą; niebędzie stabilnego i dobregorozwoju kraju bez wzrostuwynagrodzeń; ten wzrost wy-nagrodzeń po prostu musi na-stąpić” (PAP, 28.04). Panie

ministrze, czyny, nie słowa!Ludzkim głosem zaczynająmówić także niektórzy przed-siębiorcy. - Pensja minimalnapowinna być wyższa, należa-łoby również zlikwidowaćśmieciówki – stwierdził JerzyKrzanowski, wiceprezes Gru-py Nowy Styl i jeden z najbo-gatszych Polaków („GazetaPrawna, 18.03). - Trzeba za-stanowić się, jak zwiększaćpłace w Polsce. Mówię to jakopracodawca, jest to niepopu-larne - powiedział GrzegorzDzik, prezes zarządu IMPELSA podczas odbywającego sięniedawno w Katowicach Euro-pejskiego Kongresu Gospodar-czego. Zauważył on, żeobecnie niskie płace „niszcząmorale” pracowników.Zdaniem Komisji Europej-skiej, umowy śmieciowe wPolsce są zbyt liczne i szkod-liwe dla gospodarki. W naj-nowszym raporcie DyrekcjiGeneralnej ds. Ekonomicznychi Finansowych na temat Polskibrukselscy urzędnicy zastana-wiali się, czy niskie kosztypracy i niestabilne umowywpływają na stan polskiej gos-podarki. Wnioski nie są krze-piące: zbyt wiele osób pracujeu nas na umowach czasowych(w tym na samozatrudnieniu iumowach cywilnoprawnych),co hamuje nasz rozwój.
Mamy prawo zarabiać

więcej!
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Szum wokół uchwały Za-rządu Kompanii Węglowej zdnia 31 marca 2015 r. dotyczą-cej przyjęć nowych pracowni-ków do pracy, rozbudził wielkinadzieje, zwłaszcza wśródmłodych absolwentów szkółgórniczych. Jak to prawie za-wsze bywa, rzeczywistośćokazuje się inna. Ku wiel-kiemu rozczarowaniu okazałosię, że nie będzie przyjęć mło-dych absolwentów szkół gór-niczych do kopalni „Rydułto-wy-Anna”, podobnie jak w po-zostałych rybnickich kopal-niach. Dlaczego? Przykładowodyrekcja kopalni „Rydułtowy-Anna” tłumaczy, iż musi zostaćdotrzymany poziom zatrud-nienia ustalony w zatwierdzo-nym Planie Techniczno-Eko-nomicznym dla kopalni. Pyta-nie zatem brzmi kto stworzyłPTE na 2015 rok w kształcietakim, że nie zachodzi po-trzeba przyjęć nowych pra-cowników pomimo tego, iż wtym samym PTE zaplanowanoodejście ok. 270 pracownikówna emeryturę? Przecież nawetnajwiększy laik wie, że górni-ków odchodzących na emery-turę ktoś musi zastąpić, boinaczej się nie da – nie da sięzrealizować wydobycia bezgórników. W kopalni „Ryduł-towy-Anna” zatrudnienie mo-głoby znaleźć 270 absolwen-tów, w miejsce odchodzącychna emeryturę, jednak będąmusieli szukać zatrudnienia winnych kopalniach poza na-szym okręgiem lub w firmachzewnętrznych. Dyrektor kopalni nieukrywa, że nie da się wykonaćzadań założonych w PTE przytakim zatrudnieniu, ale wy-tyczne do PTE kopalnia otrzy-mała od zarządu KompaniiWęglowej i musiała je wyko-nać. A więc mamy cały obraztego, o co chodzi. Nie zatrud-nia się nowych pracowników,tylko ogłasza kolejne przetargina drążenie chodników, zabu-dowę taśmociągów, tras kole-jek spalinowych. Ostatniodyrektor potwierdził informa-cję, że jest przygotowywanykolejny przetarg, tym razem

na obsługę odstawy głównej.To już jest, naszym zdaniem,nie do przyjęcia. To nie jest takjak dotychczas, że dana firmama do wykonania określonezadanie i odchodzi, ale zatrud-nienie firmy do obsługi od-stawy głównej wiąże się z tym,że zatrudnia się ją na stałe, aco za tym idzie również jejpracowników. Mówiąc wprost,zaczęła się próba zastępowa-nia pracowników stałych, za-trudnianych na umowę opracę, na osoby zatrudnianepoprzez firmy zewnętrzne, jakkasjerki w supermarketach.Jeżeli przyjęć dalej nie będzie,to każdy odchodzący emerytzostanie zastąpiony przez pra-cownika (niewolnika) z firmyi o to chodzi dyrekcji kopalni,skoro tak łatwo zrezygnowałaz zatrudniania nowych pra-cowników. Do czego to dopro-wadzi, nie trzeba specjalnietłumaczyć. Dotychczas dyrekcja ko-palni podzielała zdanie związ-ków zawodowych co dokonieczności przyjęć nowychpracowników, jednak obecnienastąpił zwrot o 180 stopni.Nie wiemy, z jakich pobudekdoszło do tej zmiany, ani komuszykuje się podłoże pod in-tratny kontrakt czy kontrakty.Przestało nas już dziwić nawetto, że coraz więcej pracowni-ków dzwoni, przychodzi dozwiązku i pyta, czy to prawda,że dyrektor jest już emerytemi że jego firma będzie obsługi-wać odstawę główną. Prawdąjest, że dyrektor kopalni majuż uprawnienia emerytalne,co zaś tyczy się rzekomejfirmy to nie jesteśmy w posia-daniu takich informacji i niemożemy ich skomentować.Faktem natomiast jest, że je-żeli przyjęcia owych pracow-ników nie zostaną odblo-kowane, to będzie zatrudnia-nych coraz więcej firm ze-wnętrznych i może skończyćsię to tym, że za kilka lat tylkodyrekcja kopalni będzie naetacie spółki, a reszta pracow-ników zatrudniona przezfirmy zewnętrzne.
Piotr Hoszecki

Zamieszanie wokół przyjęć absolwen-
tów do Kompanii Węglowej

Kto zastąpi
emerytów?

Praca tu się nie opłaca
Michał Tomaszek


