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Architekt zwycięstwa  
– Jarosław Kaczyński

Prezes PiS opracował długodystansową strategię prowadzącą do beza-
pelacyjnego zwycięstwa. Najpierw doprowadził do zjednoczenia prawicy – 
w efekcie jej kandydaci znaleźli się na jednej liście w wyborach, co miało 
w finale fundamentalne znaczenie dla uzyskania bezwzględnej liczby 235 
mandatów w sejmie. Później zdecydował o wystawieniu dynamicznego kan-
dydata w wyborach prezydenckich. Andrzej Duda – na tle niemrawego Bro-
nisława Komorowskiego, który przespał kadencję w pałacu, a jeśli wkra-
czał do akcji to konfliktował Polaków – okazał się politykiem z nową wizją 
prezydentury – aktywnej, prospołecznej, otwartej na inicjatywy obywa-
telskie. Jarosław Kaczyński potrafił też, dzięki aktywnej kampanii wybor-
czej prowadzonej w internecie przez odpowiednich ludzi, dotrzeć do mło-
dych. Nagle okazało się, że obciachem jest popieranie Platformy, a jej liderka Ewa Kopacz to uosobienie tandety 
i ignorancji. 20- i 30-latki usłyszały od PiS-u konkretny program społecznych zmian. I to także zadecydowało 
o zwycięstwie wyborczym.

Wzbudzono ogromne nadzieje społeczne. Aby ich nie zawieść, należy w Polsce przemodelować sposób pracy 
nad projektami ustaw, wykorzystując do tego Radę Dialogu Społecznego. Przewodniczący „S” Piotr Duda wysto-
sował list do prezesa Jarosława Kaczyńskiego, w któ-
rym sygnalizuje, że to w radzie powinny być najpierw 
dyskutowane, a potem opracowywane najważniejsze 
rozwiązania dotyczące np. ochrony zdrowia czy syste-
mu emerytalnego. Niech w Radzie Dialogu Społeczne-
go, którą będą tworzyć przedstawiciele „S”, OPZZ i Fo-
rum Związków Zawodowych, reprezentanci organizacji 
pracodawców oraz członkowie nowego rządu, uciera-
ją się poglądy i powstają gotowe projekty ustaw, które 
dopiero potem będą przesyłane do sejmu. Wtedy unik-
niemy konfliktów społecznych.

Miliony wejść, setki tysięcy 
użytkowników  

Tylko w ostatnich dniach kampanii wyborczej stronę www.
sprawdzampolityka.pl odsłonięto ponad milion razy, a przez 18 
dni (od 6 do 23 października), czyli przez cały czas jej trwa-
nia, liczba odsłon osiągnęła imponujący wynik 3 312 842. 
Ta kampania społeczna także wpłynęła na wynik wyborów 
parlamentarnych.
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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

Brak dialogu  
to droga donikąd

O Radzie Dialogu Społecznego, jej kompetencjach i roli, jaką może 
odegrać, z Waldemarem Sopatą, członkiem Rady, przewodniczącym 
Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność ZG „Sobieski” w Jaworznie, roz-
mawia Marek Jurkowski. 

Pierwszy Sejm bez postkomuny

Sztandar (na zawsze) 
wyprowadzić?

Wybory 25 października nie tylko zniwelowały wpływy 
neoliberalnej Platformy, ale wyeliminowały postkomuni-
styczną lewicę. Po raz pierwszy od ’89 roku w sejmie nie za-
siądą posłowie SLD.

Felieton

Wolność, radość, 
niepodległość!  
– głosi w felietonie Jan Pietrzak.

Ludzie, tyle dobrych wiadomości zwali-
ło nam się na głowy, że trudno opanować 

radosny nastrój. Przerżnęła wybory Partia Obłudy, choć do samego 
końca łgała jak najęta. Na śmietniku historii wylądował ZLEW, któ-
ry z lewicowością miał tyle wspólnego, co panna Grodzka z modą 
damską. Ale najważniejsze, zwyciężyła partia, która myśli i czuje 
po polsku! Wiadomo, że są to pojęcia szerokie, ogólne. Ale wiadomo 
też, że istnieją tu partie i media, które nie myślą i nie czują po pol-
sku. Gardzą naszą wiarą, historią, kulturą… Mają na nas zlecenie! 
Mają nas oszukiwać, upokarzać, redukować pod każdym względem. 
Tak się złożyło, że Sz. Elektorat 25 października zrozumiał ten fe-
nomen i odebrał władzę antypolakom.

Porad prawnych udzielają eksperci związkowi. W tym wydaniu TS następujące tematy: 
wypowiedzenie zmieniające, propozycja pracy w formie telepracy, na rower w kasku czy bez?

St a łe  f e l i e tony  z amies zc z a ją: 
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Kiedy pracodawca  
nie płaci na czas 

Ostatnie badania przeprowadzone przez Mill-
ward Brown na zlecenie BIG InfoMonitor wykazały, 
że dwa miliony Polaków zetknęło się z opóźnienia-
mi w wypłacie pensji. Dotyka to przede wszystkim 
ludzi pracujących w branży budowlanej, usługach 
i handlu detalicznym. Zjawisko jest o wiele częst-
sze w przypadku osób zatrudnionych na umowach 
śmieciowych, a więc umowach-zleceniach i o dzie-
ło, niż pośród pracujących na etacie. 

Bezdomny  
w wielkim mieście

Dorota, Edek, Janusz, Marek, Artur nie są 
sąsiadami, ale wszyscy z różnych powodów 
zostali bezdomnymi. Takich jak oni w War-
szawie są tysiące. 

W tym numerze „TS” reportaż Izy Kozłow-
skiej.

Potrzebna nam nowa  
solidarność

Pojedynczy kraj będzie wobec Moskwy bezbronny. Nasza 
przyjaźń, nasza bliskość, może natomiast stanowić potężną 
siłę. Zwyciężymy tylko wtedy, kiedy będziemy razem – z Ałłą 
Dudajewą, wdową po prezydencie Czeczenii Dżocharze Duda-
jewie, malarką i poetką, obrończynią praw człowieka, rozma-
wia Agnieszka Żurek.

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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Serwis Informacyjny Solidarności
Redaguje Dział Informacji KK

„Solidarność” gratuluje  
PiS-owi zwycięstwa
„Aby dobra zmiana (…) była nie tylko wyborczym hasłem, 
ale i programem Państwa rządu, który zostanie zrealizowa-
ny” pisze w oficjalnym liście gratulacyjnym przewodniczący 
KK NSZZ „S”, Piotr Duda, do prezesa Prawa i Sprawiedliwo-
ści, Jarosława Kaczyńskiego. Przewodniczący ma nadzieję, 
że nowy rząd będzie realizował umowę programową, któ-
rą związek podpisał z Prezydentem RP, Andrzejem Dudą.

„Serdecznie gratuluję zwy-
cięstwa w wyborach” pisze 
Piotr Duda do prezesa PIS. 
Jak podkreśla szef „S”, „wy-
nik osiągnięty przez Prawo 
i Sprawiedliwość, dający możli-
wość samodzielnego rządzenia 
to wydarzenie bez preceden-
su w ostatnim ćwierćwieczu 
naszej wolności”. Zaznacza, że 
to nie tylko sukces, ale i „zo-
bowiązanie, którego wierzę 

Państwa ugrupowanie nie za-
wiedzie”. W dokumencie Piotr 
Duda tłumaczy, jak ważna dla 
polskich pracowników jest „do-
bra zmiana” i „dialog”. Szef „S” 
chciałby, aby patronem dobre-
go dialogu była nowo utworzo-
na Rada Dialogu Społecznego, 
której jest przewodniczącym.

Kierując list gratulacyjny 
do Jarosława Kaczyńskiego, 
Piotr Duda wyraża nadzieję, 

że nowo utworzony rząd bę-
dzie realizował umowę pro-
gramową podpisaną z Prezy-
dentem RP, w której Andrzej 
Duda zobowiązał się m.in. 
do działań na rzecz obniże-
nia wieku emerytalnego oraz 
korzystnych dla pracowników 
zmian w prawie pracy.

„Ze swojej strony deklaruję 
pełną współpracę i wsparcie me-
rytoryczne” pisze Duda i zazna-
cza, że ma nadzieję, że „dobra 
zmiana” była nie tylko „wybor-
czym hasłem, ale i realizowa-
nym programem nowego rządu”. 

Czytaj cały list gratulacyjny
ap

Sprawdzam Polityka – 3,5 
miliona odsłon w 18 dni
Internetowa kampania Sprawdzam Polityka zamyka się liczbą 
3 312 842 odsłon w ciągu 18 dni oraz pojawieniem się 466 602 
nowych użytkowników. Ponad połowa z nich to mieszkańcy 
pięciu dużych miast. Tylko w ostatnich 3 dniach bezpośrednio 
przed głosowaniem strona zanotowała blisko milion odsłon.

NSZZ „Solidarność” zgodnie 
z wcześniejszymi zapowiedzia-
mi przeprowadziła obywatel-
ską kampanię społeczną opartą 
na stronie www.sprawdzampo-
lityka.pl, gdzie zarejestrowane 

są najważniejsze dla pracowni-
ków głosowania w Sejmie i Se-
nacie. Zarejestrowane na stronie 
głosowania dotyczą m.in. wieku 
emerytalnego, kodeksu pracy, 
obowiązku szkolnego 6-latków, 

ustawy o zgromadzeniach, czasu 
pracy osób niepełnosprawnych. 
Strona stworzona w 2012 roku 
obejmuje parlamentarzystów ze 
wszystkich opcji politycznych.

Kampania prowadzona była 
przede wszystkim w Interne-
cie, ale dodatkowo wzmacniano 
ją akcjami ulotkowymi w całym 
kraju, banerami na budynkach 
oraz licznymi publikacjami 
w mediach lokalnych. Rozpo-
częła się konferencją prasową 
przewodniczącego związku Pio-
tra Dudy 6 października w Kato-
wicach, a oficjalnie zakończyła 
23 października podczas Komi-
sji Krajowej w Płocku.

Wynik akcji jest imponujący. 
W ciągu 18 dni stronę Spraw-
dzam Polityka odwiedziło blisko 
pół miliona nowych użytkow-
ników, przebywając na stronie 
średnio przez 3 minuty. Dokona-
no blisko 3,5 miliona odsłon, co 
oznacza średnio ponad 180 tys. 
odsłon dziennie. Aż 50,9 proc. 
wszystkich wejść było z War-

szawy (27,05 proc.), Krakowa 
(7,83 proc.), Wrocławia (5,92 
proc.), Poznania (5,45 proc.) oraz 
Gdańska (4,67 proc.). Większość 
aktywności na stronie to urzą-
dzenia mobilne, co sugeruje, że 
korzystali ze strony głównie lu-
dzie młodzi.

Celem kampanii było dotar-
cie do grupy niezdecydowanych, 
którą twórcy kampanii zgodnie 
z badaniami sondażowymi sza-
cowali na ok. 1,5 mln ludzi. Cel 
został zrealizowany.

Po maratonie wyborczym 
ostatnich lat czekają nas 3 lata 
spokoju. Jednak strona funk-
cjonuje nadal. Zostanie zaktu-
alizowana zgodnie z wynikiem 
wyborów i będą na niej nadal 
rejestrowane głosowania naj-
ważniejsze z punktu widzenia 
pracowników, związków zawo-
dowych i społeczeństwa. Przy 
najbliższych wyborach kampa-
nia Sprawdzam Polityka będzie 
kontynuowana. 

ml

Komisja Krajowa 
podsumowała  
w Płocku kampanię 
Sprawdzam 
Polityka. Na zdjęciu 
prowadzący obrady 
zastępca przew.  
T. Majchrowicz

http://www.solidarnosc.org.pl/images/files/dokumenty/list_gratulacyjny.pdf
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fot. ETUC

Komitet Kobiet EKZZ 
w sprawie przemocy w pracy
Pierwsze po Kongresie EKZZ spotkanie Komitetu Kobiet 
EKZZ odbyło się w Brukseli w dniach 22–23 października. 
Z ramienia „Solidarności” uczestniczyły w nim Joanna Kruk, 
przewodnicząca Sekcji Kobiet, stały członek grupy oraz Ka-
tarzyna Bartkiewicz z Biura Zagranicznego KK jako tłumacz. 

 Podczas spotkania oma-
wiano m.in. mapę drogową 
Komisji Europejskiej ws. go-
dzenia pracy zawodowej z ży-

ciem prywatnym, ocenę dy-
rektywy z 1979 r. nt. równego 
traktowania kobiet i mężczyzn 
w systemach zabezpiecze-

nia społecznego i dwa nowe 
projekty EKZZ: „Strategia 
związków zawodowych ws. 
zapobiegania i eliminowania 
molestowania i przemocy wo-
bec kobiet w pracy” i „Umoż-
liwienie związkom zawodo-
wym wywierania znaczącego 
wpływu na proces Semestru 
Europejskiego”. 

 Reprezentantka MKZZ 
przedstawiła również kam-
panię w sprawie przemocy 
wobec kobiet w pracy. Pole-
ga ona m.in. na apelowaniu 
do przedstawicieli rządów za-
siadających w Radzie Admi-
nistracyjnej Międzynarodo-
wej Organizacji Pracy (MOP) 
o wsparcie powstania kon-
wencji na ten temat. Związ-
ki zawodowe powinny spoty-
kać się z rządami i wyjaśniać, 
dlaczego konwencja jest waż-
na i potrzebna. Jednocześnie 
powinny poznać stanowisko 
rządu w tej sprawie. Istotnym 

elementem kampanii jest wy-
syłanie listów do Ministerstw 
Pracy i Rzeczników ds. Rów-
nouprawnienia, aby przedsta-
wić petycję podpisaną przez 
rożne organizacje kobiece, 
praw człowieka oraz człon-
ków związków zawodowych.

Ostatnie spotkanie Komi-
tetu Kobiet było jednocze-
śnie spotkaniem wyborczym. 
Przedstawicielki kobiet EKZZ 
wybierały nowe członkinie 
prezydium. W skład nowe-
go prezydium weszły Gloria 
Mills, TUC (Wielka Brytania) 
jako przewodnicząca, Fulya 
Pinar Ozcan, HAK-IS (Tur-
cja) jako wiceprzewodnicząca, 
Ekaterina Yordanova, CITUB 
(Bułgaria) i trzy zastępczynie 
członków, Rosanna Ruscito, 
CISL (Włochy), Joa Bergold, 
LO (Szwecja) i Patricia Biard, 
CSC-ACV (Belgia).

kb
red. hd

Rekordowa liczba umów 
o pracę na czas określony
W ubiegłym roku odsetek pracujących na czas określony 
w naszym kraju również był najwyższy od siedmiu lat. Na 
drugim miejscu pod względem odsetka pracujących na pod-
stawie umów terminowych znalazła się Hiszpania (24,0%), 
a trzecia Holandia (21,5%). Najmniejszym procentem ta-
kich pracowników charakteryzowała się Rumunia (1,5%). 

Wkrótce jednak stosowanie 
umów terminowych o pracę 
zostanie poważnie ograniczo-
ne. Pod koniec czerwca posło-
wie przegłosowali noweliza-
cję kodeksu pracy, według 
której pracodawca nie będzie 
mógł zatrudniać pracownika 
na czas określony dłużej niż 
przez 33 miesiące. Czwarta 
umowa terminowa podpisana 
z tym samym pracownikiem 
stanie się umową o pracę na 
czas nieokreślony. Zmiany za-

czną obowiązywać od 22 lu-
tego 2016.

 – To wszystko to nic inne-
go jak efekt skargi NSZZ „So-
lidarność” złożonej do Komi-
sji Europejskiej, która uznała 
nasze zarzuty i nakazała Pol-
sce zmiany – wyjaśnia Piotr 
Duda, przewodniczący KK. 
– Nowe prawo to duży krok 
w naprawianiu polskiego ryn-
ku pracy, na którym w sto-
sowaniu umów na czas okre-
ślony jesteśmy europejskim 

liderem – dodaje lider związ-
ku. We wrześniu 2012 roku 
„Solidarność” złożyła skar-
gę na rząd polski do Komisji 
Europejskiej. Dotyczyła ona 
dyrektywy 99/70/WE, która 
zobowiązała państwa człon-
kowskie UE do wprowadze-
nia w życie nowych przepi-
sów. Są one niezbędne m.in. 
do przeciwdziałania naduży-
ciom wynikającym ze stoso-

wania następujących po sobie 
umów o pracę na czas okre-
ślony oraz nawiązywania na-
stępujących po sobie stosun-
ków pracy na czas określony. 
W odpowiedzi na wniosek 
„Solidarności” KE zdecydo-
wała o wszczęciu postępowa-
nia wobec Polski i w efekcie 
nakazała rządowi wprowa-
dzenie zmian.

hd
fot. P. Machnica
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TK: kwota wolna od podatku 
niezgodna z konstytucją
Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
ustalające kwotę wolną od podatku w wysokości 3089 zł są 
niezgodne z konstytucją i tracą moc 30 listopada 2016 r. – 
uznał Trybunał Konstytucyjny.

Według TK, przepisy są nie-
zgodne z konstytucją w zakre-
sie, w jakim nie przewidują me-
chanizmu korygowania kwoty 
zmniejszającej podatek, czyli 
kwoty wolnej, gwarantujące-
go co najmniej minimum egzy-
stencji, informuje Polska Agen-
cja Prasowa.

Trybunał rozpatruje sprawę 
na wniosek Rzecznika Praw 
Obywatelskich. Zdaniem RPO, 

regulacje dotyczące kwoty wol-
nej od podatku naruszają prze-
pis, który mówi, że Polska jest 
demokratycznym państwem 
prawnym, urzeczywistniającym 
zasady sprawiedliwości spo-
łecznej, są też niezgodne z kon-
stytucyjnym prawem ochrony 
własności.

Jak informuje PAP, rzecznik 
wskazał, że ustalenie kwoty 
wolnej na poziomie 3089 zł 

powoduje, iż opodatkowane są 
dochody niewystarczające na 
zapewnienie minimum egzy-
stencji. Granicę tę prawo okre-
śla na poziomie 6504 zł rocz-
nie, czyli w wysokości ponad 
dwukrotnie wyższej od kwo-
ty wolnej od podatku w obec-
nej wysokości.

Zdaniem RPO należy zasta-
nowić się, czy osoby żyjące po-
niżej granicy ubóstwa są w sta-

nie ponosić ciężary płacenia 
podatków.

RPO zwrócił uwagę, że 
w przeszłości kwota wolna od 
podatku podlegała waloryzacji, 
ale ostatni raz miało to miejsce 
w 2006 r. Tymczasem od marca 
2008 r. do marca 2014 r. ceny 
wzrosły o 17,9 proc.

Według Ministerstwa Finan-
sów system podatkowy nie jest 
najlepszym narzędziem słu-
żącym zwalczaniu ubóstwa. 
Podczas rozprawy wskazywa-
no także na kwestie związa-
ne z równowagą budżetową 
i na koszty ewentualnej zmia-
ny kwoty wolnej od podatku 
lub jej waloryzacji.

red. ap

TK: wyższa składka ZUS 
od niższych przychodów 
niekonstytucyjna
Wyższa składka na ubezpieczenie społeczne pracowników 
pracujących za granicą, jeśli ich przychód jest niższy od prze-
ciętnego wynagrodzenia w Polsce, jest niekonstytucyjna – 
orzekł we środę Trybunał Konstytucyjny.

Zakwestionowane rozpo-
rządzenie ministra pracy sta-
nowi, że minimalną podstawą 
do opłacania składek na ubez-
pieczenie społeczne pracow-
ników zatrudnionych za gra-
nicą u polskich pracodawców 
jest przeciętne wynagrodze-
nie w gospodarce narodowej.

Skarżąca przepis firma ar-
gumentowała, że przy niż-
szym przychodzie pracowni-
ków, powinna być opłacana 
odpowiednio niższa dla ta-
kiego wynagrodzenia skład-
ka, a nie wynikająca z prze-
ciętnego wynagrodzenia, 
podaje Polska Agnecja Pra-
sowa.

Trybunał Konstytucyjny 
przyznał firmie rację i uznał, 
że ściąganie wyższych niż 
należne składki narusza pra-
wo własności, dlatego prze-
pis jest niekonstytucyjny.

Ustawodawca ma 12 mie-
sięcy na zmianę przepisów, 
po tym terminie stracą one 
moc. Wyrok jest prawomoc-
ny.

red. ap

Ostateczne wyniki wyborów 
parlamentarnych 2015
PKW podczas konferencji 
prasowej ogłosiła wyniki nie-
dzielnego głosowania z po-
działem mandatów i listą na-
zwisk posłów, którzy zasiądą 
w parlamencie. Zwycięzca 
głosowania Prawo i Sprawie-
dliwość otrzyma 235 man-
datów w Sejmie i może rzą-
dzić samodzielnie.

 Drugiej w wyborach 
Platformie Obywatelskiej 
przypadnie 138 manda-
tów, ruchowi Kukiz ’15 – 
42 mandaty, Nowoczesnej 
– 28 mandatów, Polskiemu 
Stronnictwu Ludowemu – 
16 mandatów, a Mniejszo-
ści Niemieckiej – 1 mandat. 

 Prawo i Sprawiedliwość 
wygrało wybory parlamen-
tarne w większości woje-
wództw, podczas gdy PO 
zwyciężyła w dwóch: pomor-
skim i zachodniopomorskim. 
PiS wygrało w wojewódz-
twach: dolnośląskim, kujaw-

sko-pomorskim, lubelskim, 
lubuskim, małopolskim, 
mazowieckim, opolskim, 
podkarpackim, podlaskim, 
świętokrzyskim, łódzkim, 
śląskim, warmińsko-ma-
zurskim. W Wielkopolsce 
w dwóch okręgach wygrało 
PiS (Kalisz i Konin), w dwóch 
– PO (Poznań i Piła).

 Do urn poszło 15 563 499 
osób, oddano 15 200 671 
głosów ważnych, co przeło-
żyło się na frekwencję 50,92 
proc.

 hd
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Równa płaca za taką samą pracę
Postulat komisarz UE ds. zatrudnienia i spraw socjalnych 
Marianne Thyssen wprowadzenia w życie zasady „równa 
płaca za taką samą pracę w tym samym miejscu” zosta-
nie włączony do projektu pakietu mobilności pracowników 
w UE, informuje portal biznes.pl.

Obecnie w praktyce delego-
wani pracownicy otrzymują 
niższe wynagrodzenia w po-
równaniu z lokalnym śred-
nim wynagrodzeniem w pań-
stwie przyjmującym. Stoi to 
w sprzeczności z zasadą rów-
nego traktowania pracowni-
ków. Zgodnie z dyrektywą 
delegowani do innych kra-

jów członkowskich pracow-
nicy podlegają obowiązkowi 
ubezpieczenia w kraju, który 
ich wysyła. W przypadku pra-
cowników ze wschodnioeuro-
pejskich państw UE w prakty-
ce oznacza to niższą stawkę 
ubezpieczenia socjalnego niż 
w kraju przyjmującym, takim 
jak Niemcy czy Francja. 

Pomysł popiera Europej-
ska Konfederacja Związków 
Zawodowych (ETUC), która 
nawołuje do zaprzestania 

socjalnego dumpingu w ob-
szarze delegowania pracow-
ników.

hd

Polska na dole rankingu

Koszty pracy w Europie
W Polsce koszty pracy są trzy razy niższe od średniej euro-
pejskiej, podaje „Dziennik Gazeta Prawna”. 

 Z szacunków Komisji Eu-
ropejskiej wynika, że kosz-
ty związane z zatrudnie-
niem pracowników wynosiły 
w zeszłym roku w UE 36,2 
tys. euro. W Polsce było to 
tylko 12,1 tys. euro. Znaleź-
liśmy się na niechlubnym 
czwartym miejscu w ran-
kingu 28 krajów. Mniej-
sze koszty są tylko na 
Węgrzech, w Rumunii i Buł-
garii. Na początku zestawie-
nia znalazły się Luksemburg 

(63,9 tys. euro), Holandia 
(56,7), Belgia (53,7) i Da-
nia (52,9).

 Wynagrodzenia, któ-
re stanowią największą 
część kosztów zatrudnie-
nia, są w Polsce dwa i pół 
raza mniejsze niż przecięt-
ne. Za danych Eurostatu 
wynika, że Polak zarabia 
średnio 6,8 euro na godzi-
nę, podczas gdy pracownik 
ze strefy euro – 21,6 euro. 

 hd

Polska bardzo słabo 
w rankingu innowacyjności
W najnowszym rankingu Global Innovation Index 2015 okre-
ślającym poziom innowacyjności poszczególnych państw na 
141 krajów Polska zajęła 46. miejsce na świecie. Z państw 
UE słabiej wypadła tylko Rumunia. 

 Ranking otwierają kraje eu-
ropejskie: Szwajcaria, Wielka 
Brytania, Szwecja i Holandia. 
Pierwszym nieeuropejskim 
krajem są Stany Zjednoczone, 
które w tym roku uplasowały 
się na piątym miejscu.

 W rankingu zestawio-
no także kraje pod wzglę-

dem efektywności innowacji 
(Efficiency Ratio). Wskaź-
nik ten pokazuje sensow-
ność nakładów na innowacje 
w stosunku do ich efektów. 
Pod tym względem Polska 
uplasowała się dopiero na 
93. pozycji.
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