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O chińskich robotnikach budujących polskie autostrady, problemach z
wypłacaniem pensji w polskich firmach, a także o realizacji i
wykorzystaniu środków pochodzących z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego mówiono podczas comiesięcznych
obrad
Wojewódzkiej
Komisji
Dialogu
Społecznego.
Obradom
przewodniczyła wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska, a w posiedzeniu
uczestniczył główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając.
Stałym punktem obrad WKDS jest stan bezrobocia w naszym regionie. Jak
poinformował p.o. dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi
Andrzej Kaczorowski, na koniec marca stopa bezrobocia w
województwie łódzkim wynosiła 13,1 proc. (identyczna jak dla całego
kraju). Najwyższa stopa bezrobocia występuje w powiecie tomaszowskim i
wynosi 18,1 proc., najmniejsza – w powiecie rawskim – 8,7 proc., w Łodzi
wynosi 10,7 proc.. Na koniec kwietnia br. w Łódzkiem było141 tysięcy
bezrobotnych.
Główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając mówił o dużej grupie
chińskich robotników, którzy przyjechali budować polskie autostrady.
Istniały obawy, że do Polski przyjadą niewykwalifikowani pracownicy,
którzy będą obsługiwali maszyny ciężkie, a do tego będą kwaterowani w
złych warunkach mieszkaniowych. W tej chwili na łódzkim odcinku
autostrady A1 pracuje 300 Chińczyków, którzy nie są operatorami maszyn
ciężkich (nie mają takich uprawnień), a konieczne szkolenia bhp
przeprowadzane są prawidłowo i w obecności tłumaczy przysięgłych.
Obcokrajowcy mieszkają także w dobrych warunkach. Od 20 maja 2011
roku place budów autostrad będą regularnie kontrolowane przez Głównego
Inspektora Pracy.
Innym, ważnym tematem, do którego odniósł się główny inspektor pracy
Tadeusz Jan Zając, jest niewypłacanie wynagrodzeń i świadczeń przez
pracodawców. W 2010 roku nie wypłacono 180 mln zł, do końca lutego br.
udało się już wypłacić 110 mln zł (zostało jeszcze 70 mln zł). Sytuacja ta
zmienia się – według stanu na koniec lutego 2011, nastąpił spadek
niewypłacanych świadczeń i skarg wnoszonych przez poszkodowanych

pracowników. W województwie łódzkim w minionym roku nie zapłacono
pracownikom ponad 10 mln zł.
Realizację, a także ocenę wykorzystania oraz alokacji środków
pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego
na
lata
2007-2013
przedstawił
zastępca
dyrektora
Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
Michał Maćkiewicz. Zarząd Województwa Łódzkiego pełni funkcję
instytucji zarządzającej RPO WŁ i ponosi odpowiedzialność za wdrażanie
alokacji pochodzącej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Wartość alokacji wynosi około 4 mld zł i podzielono ją na osiem osi
priorytetowych.

