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Uchwała Konwencji Wojewódzkiej  

Sojuszu Lewicy Demokratycznej  

Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

w sprawie rynku pracy 

 

W związku z sytuacją na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim, Konwencja 

Wojewódzka SLD jednoznacznie krytycznie ocenia działania polskiego rządu w 

rozwiązywaniu problemu bezrobocia, zwłaszcza wśród ludzi młodych.  

W 2012 roku polska gospodarka, określana „zieloną wyspą”, przeżywała czwarty rok 

wyraźnego spowolnienia. Skutki tego zjawiska odczuwane były i są we wszystkich 

dziedzinach życia. Szczególnie boleśnie w sferze zatrudnienia. Stopa bezrobocia w Polsce 

wówczas wynosiła 12,1% i miała tendencje wzrostowe. W województwie kujawsko-

pomorskim stopa bezrobocia wynosiła 16,4% .  

W drugiej połowie 2013 roku w polskiej gospodarce zaczęto odnotowywać pewne oznaki 

ożywienia gospodarczego, a mimo to stopa bezrobocia w województwie kujawsko-

pomorskim na dzień 30 października 2013 r. wynosiła 17,4%, to jest nominalnie 143 088 

osób. 

Szczególnie trudna na rynku pracy jest sytuacja ludzi młodych. W dalszym ciągu głównym 

problemem są tzw. umowy śmieciowe, które nie gwarantują młodym pracownikom ani 

godziwej płacy, ani zabezpieczeń socjalnych, w tym rentowych i emerytalnych. 

Propozycje związków zawodowych dot. likwidacji tego rodzaju  umów oraz wprowadzonych 

rozwiązań elastycznego czasu pracy – rząd odrzuca, argumentując, że przyczyniłoby się to do 

wzrostu kosztów pracy, a w konsekwencji wzrostu bezrobocia. 

Praca dla młodych, mieszkania dla młodych rodzin, funkcjonowanie żłobków, przedszkoli, 

szkół, dodatki socjalne na dziecko i dzieci w rodzinach wielodzietnych – wszystko to winno 

stanowić społeczne i socjalne zabezpieczenia, gwarantujące przede wszystkim 

bezpieczeństwo pracy. Takie rozwiązania mogą stanowić barierę dla emigracji socjalnej 

młodych ludzi z Polski. Braki w powyższych dziedzinach powodują negatywne skutki 

społeczne i ekonomiczne dla naszej gospodarki i państwa. Jeśli chcemy zatrzymać młodych w 

kraju, musimy tworzyć nowoczesną gospodarkę mnożącą miejsca pracy.  

W perspektywie lat 2014-2020 otwierają się przed Polską nowe możliwości rozwojowe, 

związane z funduszami europejskimi. Trzeba je wykorzystać na dalszą modernizację kraju, a 

Sejmik Województwa i Urząd Marszałkowski powinny zadbać o realną pomoc dla tych miast 

i powiatów, w których występuje najwyższa stopa bezrobocia. 

Konwencja Wojewódzka SLD 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
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