
 

Na okładce tytuł: Polska – pracownicy na rozkaz 

Tytuł tekstu: Polska – czempion kontraktów śmieciowych 

 

Polska jako współorganizator Euro 2012 przeżywa prawdziwy cud gospodarczy  
dzięki funduszom europejskim. Następuije opis jak to w Warszawie powstają 
weżowce przesłaniąjace Pałac Kultury – symbol komunizmu. I wspomnieniem  też 
są czasy związku Solidarność, które oznaczały koniec komunizmu  i nadejście 
demokracji. Polska weszła w wolny rynek w sposób naprawdę udany.... Po wejściu 
do UE  w 2012 osiągnęła największy wzrost gospodarczy na Starym Kontynencie – 
2,7%. Polski hydraulik, który w latach 2000 szukał szczęścia na Zachodzie, odtąd  
kieruje się do swojego kraju aby skorzystać z poziomy życia zbliżonego do Zachodu. 

Siódma potęga europejska jako jedyna uniknęla kryzysu..... 

W Polsce robienie zakupów stało się sportem narodowym, bardzo wzrosła siła 
nabywcza. W ciągu 10 lat średnia pensja z 140 euro doszła 800 euro. Dalej opis jak 
szybko rozrastają się centra handlowe i sprzedaż towarów. 

Ale nic nie byloby możliwe bez pomocy europejskiej, której Polska jest głównym 
beneficjentem, nastepują wyliczenia : 67 mld euro, rozwój infrastruktury był też 
możliwy dzięki perspektywie Euro2012. 

Polska korzysta ogromnie na delokalizacji kapitału zagranicznego. Wymieniane są 
firmy, które przenoszą działalność np. VW, wymieniony jest przyjazd premiera Chin 
z 300 przedsiębiorcami. Firmy lokaizują tu swoją działaność z powodu  niskich 
kosztów pracy i bliskości Niemiec oraz dobrych kwalifikacji pracowników i ich 
elastyczności ponad normę – co podkreśla rzecznik prasowy Manpower Polska. 

Mimo to 10 % populacji żyje nadal poniżej progu ubóstwa. Prawie jeden zatrudniony 
na trzech ma niestabilna pracę, która niczego mu nie gwarantuje. W rzeczywistości 
tygrys ze Wschodu stał się czempionem kontraktów śmieciowych. W Warszawie 
blisko 60 % nowych pracownikow pracuje na kontraktach czasowych, bez 
bezpieczeństwa socjalnego, bez odkladania skladki emerytalnej, bez płatnego urlopu. 
Dyspozyzyjni na każdy czas, mogą być zwolnieni  z dnia na dzień. Więcej niż jedno 
stracone pokolenie, media piszą o pokoleniu wykonującym pracę na rozkaz.  

Ten cud dla części Polaków to złudzenie, podzielonego społeczeństwa europejskiego. 

 

Przykład Eweliny – tytuł „Najgorsza umowa jaka można sobie wyobrazić” 

Pokazana jest bogata młodzież, która przychodzi do kawiarni Szpilka w Warszawie i 
przeciwstawiona jej jest ta część sfrustrowana z powodu bezrobocia czy pracująca na   
umowach-biedach, Pokazany jest przykład  Eweliny, lat 30, z dwoma dyplomami 
uniwerysteckimi i po kilku latach pracy. Zrezygnowała z pracy na umowę śmieciową 
jako manager HR w agencji pracy tymczasowej. Według GUS w polowie 2011 r  
3,3 mln Polaków było na umowach śmieciowych, 27% wszystkich pracujących. To 



rekord w Europie, dwa razy wyżysz niż średni europejska. Ewelina uważa, że tak się 
dzieje, bo „ nasze prawo jest bardzo liberalne”. Pracodawcy boją się kosztów pracy i 
szukają ludzi wyjątkowo elastycznych, zdolnych do pracy przez 24 godziny, prawie 
na rozkaz.  

 

Przykład Dariusza lat 25, tytuł: „Miałem dwa kontrakty na jedną pracę” . Opis jego 
różnych zatrudnień, część dostawał jako stałe wynagrodzenie, cześć dowolnie ale nie 
wychodził na swoje, następnie jako zupełnie wolny strzelec, ucząc angielskiego itd., 
ale nie było mowy o jakiejkolwiek stabilzacji. I tu nastepuje podsumowanie:  
Oficjalany poziom bezrobocia w Polsce w sierpniu ubr wynosił 11,6%,  a wśród 
mlodych od 25 roku życia 23 %. Obecnie Dariusz  pracuje w administracji 
publicznej, ale trzeba kilku lat prób aby móc dostac taka pracę. 
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