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Problemy producentów i hodowców drobiu oraz trzody chlewnej w
kontekście sprowadzania do Polski mięsa z niewiadomych źródeł,
podsumowanie kontroli prowadzonych przez Okręgowy Inspektorat Pracy
w Łodzi, a także sytuacja ekonomiczno-społeczna w Łódzkiem, były
tematami obrad Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, którym
przewodniczyła wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska.
Liczba bezrobotnych w województwie łódzkim na koniec lutego 2011
wynosiła 145 400 osób, 50 proc. osób bez pracy to kobiety i osoby
długotrwale bezrobotne. Na koniec stycznia stopa bezrobocia wynosiła
12,8 proc. i jest mniejsza niż miesiąc wcześniej. W województwie łódzkim
najwyższą stopę bezrobocia miały powiaty: zgierski, łaski, kutnowski i
tomaszowski, a najniższą: rawski, skierniewicki i Łódź. W styczniu 2011
roku trzy zakłady zgłosiły zamiar zwolnień grupowych, w których w sumie
1072 osoby stracą pracę. Stan na rynku pracy zreferował b. dyrektor
Wojewódzkiego
Urzędu
Pracy
w
Łodzi
Robert
Jakubowski.
Reprezentant Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi Dariusz
Borowiecki podsumował kontrole przeprowadzone przez jego urząd. W
2010 roku OIP przeprowadził 8335 kontroli, w wyniku których wydano
32335 decyzji (m.in. 1317 dotyczyło wstrzymania pracy, 364 –
skierowania pracowników do innych prac). Mandatami ukarano 1667 osób
na kwotę 1.985. 200 mln zł. Skierowano 214 wniosków o ukaranie, w 59
przypadkach zawiadomiono prokuraturę o popełnieniu przestępstwa wobec
pracowników. Główne wykroczenia pracodawców, to: nieprzestrzeganie
bezpieczeństwa i higieny pracy, niewypłacanie i obniżanie wynagrodzeń,
zmniejszanie urlopów oraz łamanie przepisów o czasie pracy.
W posiedzeniu WKDS uczestniczyli także: prezes Zarządu Zrzeszenia

Producentów i Hodowców Drobiu Środkowej Polski Krystyna Jędrzejka
oraz towarowy producent trzody chlewnej Przemysław Firgan.
Przedstawili problem napływu mięsa nieznanego pochodzenia do Polski tańszego od krajowego i produkowanego poza Unią Europejską.
Przedstawiciele branży drobiarskiej i chlewnej zwrócili się do Wojewody
Łódzkiego z postulatami, aby artykuły na półkach sklepowych były
oznakowane (aby było wiadomo, że jest to produkt polski), żeby częściej
badano mięso, a polscy producenci żywności mieli godziwy warsztat pracy
i godnie byli wynagradzani. Mówili też, że sytuacja polskich producentów
jest coraz trudniejsza.
Wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska powołała dwóch nowych członków
Wojewódzkiej
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Dialogu
Społecznego:
p.o.
dyrektora
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Andrzeja Kaczorowskiego oraz
p.o. dyrektora Kancelarii Marszałka w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi
Jakuba Mielczarka.

