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Polak do Polaka po polskie
Zdecydowana większość państw stara się chronić swój przemysł, handel, rzemio-

sło czy sektor finansowy. Tylko Polska jest niechlubnym liderem nadmiernej otwar-
tości na obcy kapitał spekulacyjny we wszystkich sektorach gospodarki. 

Patriotyzm gospodarczy oznacza podejmowanie świadomych decyzji ekonomicz-
nych, uwzględniających pozytywny wpływ tych wyborów na wspólnotę, z którą 
dany podmiot się identyfikuje. Tą wspólnotą może być państwo polskie, ale tak-
że gmina czy miejscowość. W ten sposób pieniądze przepływają w swoistym obie-
gu zamkniętym.

Kupuj polskie produkty u Polaka – to jedno z haseł, które jest kwintesencją idei 
patriotyzmu gospodarczego. Zamyka się w dwóch kwestiach – kupowaniu rodzi-
mych produktów, a więc wspieraniu krajowych wytwórców oraz polskich przedsię-
biorców i handlowców, którzy zatrudniają polskich pracowników. 

Kupując na bazarach – wspierasz drobnych polskich handlowców i wytwórców 
rodzimych produktów. Jeśli wybierasz dyskont lub supermarket – zyskują zagraniczne sieci handlowe.

Zanim zagłosujesz, sprawdź polityka!
– Chcemy dać wyborcom narzędzie, które pozwoli im, zanim pójdą zagłosować, sprawdzić, co posłowie mówią, a co fak-

tycznie zrobili - powiedział w Katowicach szef Solidarności Piotr Duda podczas konferencji prasowej, inaugurującej kolejną 
odsłonę akcji „Sprawdzam polityka”.

Narzędziem jest uaktualniony serwis internetowy www.sprawdzampolityka.pl, za pośrednictwem którego można 
sprawdzić, jak konkretni posłowie i senatorowie głosowali nad ustawami dotyczącymi ważnych kwestii pracowniczych 
i społecznych, m.in. wieku emerytalnego, zmian w kodeksie pracy czy wydłużenia czasu pracy osób niepełnosprawnych. 

http://www.sprawdzampolityka.pl
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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

Porozumienie złamane, 
górnicy wyszli na ulice

Ulicami Brzeszcz przeszła niemal 10-tysięczna manifesta-
cja górników oburzonych postępowaniem rządu, który zła-
mał porozumienie podpisane 17 stycznia.

Protest był pierwszą z akcji zaplanowanych przez Między-
związkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy (MKPS) Re-
gionu Śląsko-Dąbrowskiego. Przypomnijmy, że pod koniec 
września MKPS odwiesił czynną akcję protestacyjno-straj-
kową na Śląsku.

Na ławie oskarżonych 
za…  
działalność związkową

Józefowi Mozolewskiemu, szefowi Zarządu 
Regionu Podlaskiego „S”, policja postawiła za-
rzut poprowadzenia nielegalnej demonstracji 
9 marca – w dniu, gdy związkowcy odwiedza-
li biura posłów PO i manifestacji nie organizo-
wali. Ten proces sądowy to ewidentna zemsta 
polityków władzy.

Nie pozwólmy sfałszować 
wyborów! – apeluje dr Paweł 
Janowski.

Zdrajcy powiedzą, że jest bezpiecz-
nie. Złodzieje dodadzą, że nie ma już 
czego kraść. Malkontenci, machając 
ręką, będą mruczeć pod nosem: „I tak 
nic się nie zmieni”.

Hasło Platformy, banksterskiej Nowo-
czesnej, PSL i po raz piąty Zjednoczonej Lewicy powinno brzmieć: 
„Nie patrzcie nam na ręce. Pozwólcie nam policzyć głosy”. Jak 
to wymsknęło się przy okazji ostatnich wyborów prezydenckich 
Grzegorzowi Schetynie: „…choćbyśmy DOKŁADNIE liczyli gło-
sy, to do rana nic się nie zmieni”. Tak w wolnym tłumaczeniu 
przytaczam i przypominam. I dlatego bardzo ucieszył mnie apel 
m.in. Józefa Orła i Artura Dmochowskiego, wygłoszony w Klu-
bie Ronina w minionym tygodniu, aby przypilnować wyborów, 

zasilać szeregi Ruchu Kontroli Wyborów, zgłaszać mężów za-
ufania do każdej komisji wyborczej. Najważniejszym jest, by za 
dwa tygodnie patrzeć władzy na ręce. By za dwa tygodnie nie 
pozwolić na oszustwo wyborcze.

Porad prawnych udzielają eksperci związkowi. W tym wydaniu TS następujące tematy: Trybunał 
Sprawiedliwości o czasie pracy pracowników dojeżdżających do klienta, zapomogi przyznane 
pracownikowi a podatek, nie bądź stratny, reklamuj nieudane zakupy!

St a łe  f e l i e tony  z amies zc z a ją: 
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Cud za 
wstawiennictwem 
księdza Jerzego

Tuż przed 31. rocznicą męczeńskiej śmierci bło-
gosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, patrona 
Solidarności, sprawa jego kanonizacji wkroczyła 
w drugą, decydującą fazę. 

Komisja powołana przez diecezję Creteil pod Pa-
ryżem rozpoczęła procedurę badania niedającego 
się wyjaśnić naukowo uleczenia śmiertelnie cho-
rego na białaczkę za wstawiennictwem polskiego 
męczennika. Ustaliła, że doszło do „niewytłuma-
czalnego i zadziwiającego uzdrowienia”, czyli cudu. 

Kto zagra jak 
Chopin

Nie wystarcza materia, 
czyli opanowanie nut, po-
trzeba jeszcze duszy. Kon-
kurs chopinowski wygra ten 
pianista, który ożywi ducha 
Chopina. W I etapie rywa-
lizacji wirtuozerią błysnę-
li Rosjanie, szczególnie Ar-
seny Tarasewicz-Nikołajew.

Taśma umierania
Ten, kto wymyślił domy starców – sam 

powinien w nich zamieszkać. Ta insty-
tucja – z założenia dobroczynna – jest 
czymś absolutnie społecznie nienatural-
nym – gettem starości, chorób, „taśmą 
umierania”. Starzec czy staruszka, zdolni 
do dorobienia sobie przez własną aktyw-
ność – pisanie tekstów, malowanie etc. 
– k a ż d y  zarobiony grosz muszą zgła-
szać w Domu Pomocy Społecznej, aby 
pobrano z niego stosowny haracz w nie-
słychanej wysokości 70 proc.!

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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Nowa odsłona na www.sprawdzampolityka.pl

Sprawdź, zanim podejmiesz decyzję
– W nadchodzących wyborach o mandat parlamentarzysty 
ubiega aż 450 dotychczasowych posłów i senatorów. Dzięki 
naszej kampanii można sprawdzić, jakie podejmowali decy-
zje w czasie swojej aktywności w parlamencie – mówi Piotr 
Duda, przewodniczący KK. Dzisiaj w Katowicach podczas 
konferencji prasowej lider związku objaśniał na czym pole-
ga kampania „Sprawdzam polityka”.

Akcja była prowadzona po 
raz pierwszy podczas wybo-
rów do Parlamentu Europej-
skiego w maju 2014 roku.

– „Sprawdzam polityka” to 
wiedza. Warto skonfrontować 
to, co mówią dzisiaj w kampa-
nii wyborczej posłowie, z tym 

co robili przez ostatnie dwie 
kadencje – wyjaśnia szef KK 
– Dobrym przykładem jest 
tu Ewa Kopacz, która jako 
premier chce obniżać podat-
ki i podnosić wynagrodzenia 
Polaków, ale jako poseł głoso-
wała za wydłużeniem czasu 

pracy osobom niepełnospraw-
nym, co w istocie zmniejszy-
ło ich dochody i głosowała za 
nowelizacją kodeksu pracy, 
która wprowadzając roczny 
okres rozliczeniowy również 
znacząco obniżyła  dochody 
wielu pracowników. 

Wystarczy wejść na stro-
nę www.sprawdzampo-
lityka.pl i kliknąć Wybory 
2015. Tam można prześle-
dzić aktywność posłów i se-
natorów w poszczególnych 
głosowaniach. 

Rzecznik Komisji Krajowej 
NSZZ Solidarność Marek Lewan-
dowski poinformował, że obecna 
odsłona akcji „Sprawdzam poli-
tyka” będzie promowana głów-
nie w internecie. – Jak pokazały 
wybory prezydenckie, internet 
ma coraz większy wpływ na wy-
niki wyborów – powiedział Le-
wandowski. Ale kampanii będą 
też, podobnie jak w 2014 roku, 
towarzyszyły spoty informacyj-
ne w lokalnych mediach oraz 
billboardy.

– W nadchodzących wybo-
rach o mandat posła lub se-
natora ubiega się ponad 8 ty-
sięcy kandydatów, z tego aż 
450 dotychczasowych – mówi 
Piotr Duda. –  Dzięki tej stro-
nie możemy sprawdzić, jakie 
decyzje podejmowali w kolej-
nych głosowaniach. Decyzje, 
które miały przecież istotny 
wpływ na nasze życie – dodaje 
lider związku i przekonuje, że 
dzięki takiej wiedzy obywate-
le będą mogli bardziej świa-
domie uczestniczyć w wybo-
rach parlamentarnych.

 hd

Piotr Duda w najwyższych 
władzach EKZZ
Podczas trwającego w zeszłym tygodniu kongresu Europej-
skiej Konfederacji Związków Zawodowych „Walczymy soli-
darnie o dobre miejsca pracy, prawa pracownicze i sprawie-
dliwe społeczeństwo w Europie”, Piotr Duda, szef związku 
został wybrany do Komitetu Sterującego, najwyższej wła-
dzy EKZZ pomiędzy kongresami.

 Europejska Konfederacja 
Związków Zawodowych powsta-
ła w 1973 roku i zrzesza obec-
nie około 60 milionów człon-
ków, skupionych w 85 krajowych 
centralach związkowych zrze-
szonych w konfederacji, pocho-
dzących z 36 krajów Europy. 
„Solidarność” została afiliowa-
na do EKZZ w 1995 roku.

Najwyższą władzą EKZZ jest 
zwoływany raz na 4 lat Kon-
gres. Kongres tworzą delegaci 
wszystkich organizacji człon-
kowskich w liczbie zależnej 
od ilości członków krajowej 
organizacji. Pomiędzy Kon-
gresami najwyższą władzą 
EKZZ jest Komitet Sterujący 
i Komitet Wykonawczy. Ko-

mitet Sterujący reprezentuje 
EKZZ w ciałach Unii Europej-
skiej a także prowadzi nego-
cjacje z organizacjami praco-
dawców. W jego skład wchodzi 

21 członków wybranych spo-
śród członków Komitetu Wy-
konawczego.

 
hd

http://www.sprawdzampolityka.pl/index.php
http://www.sprawdzampolityka.pl/index.php
http://www.sprawdzampolityka.pl/index.php/wybory-2015
http://www.sprawdzampolityka.pl/index.php/wybory-2015
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O sprawiedliwy transport 
w Europie. Podpisz petycję!
– Zwracam się do wszystkich z prośbą o pomoc w zbieraniu 
podpisów pod petycją – apeluje Tadeusz Kucharki, szef „Soli-
darności” transportowców. W zeszłym tygodniu związkowcy 
z Sekcji Transportu Drogowego ETF oficjalnie ogłosili Europej-
ską Inicjatywę Obywatelską pod nazwą Sprawiedliwy Trans-
port w Europie (Fair Transport Europe).

Celem inicjatywy jest poło-
żenie kresu niedopuszczalnym 
praktykom biznesowym prowa-
dzącym do dumpingu socjalnego 
i płacowego. Związkowcy wzy-
wają Komisję Europejską do za-
pewnienia uczciwej konkurencji 
w różnych rodzajach transpor-
tu i do zagwarantowania rów-
nego traktowania pracowników 

(w odniesieniu do zasady rów-
ności wynagrodzeń i warunków 
pracy), niezależnie od kraju po-
chodzenia. – W ramach tej ini-
cjatywy będziemy zbierać pod-
pisy pod petycją, która wzywa 
polityków Komisji Europejskiej 
do działań zapobiegająch wyści-
gowi zaniżania warunków pracy 
i życia pracowników transportu 

– wyjaśnia Tadeusz Kucharski, 
przewodniczący Krajowej Sekcji 
Transportu NSZZ „Solidarność”.

Poprzez stronę www.fairtran-
sporteurope.eu obywatele mogą 
podpisać petycję, wyrażając 
w ten sposób swoje poparcie dla 
równych warunków pracy dla 
wszystkich pracowników w ca-
łej Europie oraz wysokiej jakości 

usług, bezpieczeństwa pasaże-
rów, pracowników i wszyst-
kich uczestników w łańcuchu 
wszystkich gałęzi transportu. 

– Zwracam się do wszystkich 
z prośbą o pomoc w zbieraniu 
podpisów pod petycją – apeluje 
szef KST. – Trzeba zebrać mi-
lion podpisów.  

hd

W 31. rocznicę narodzin dla nieba
Ksiądz Jerzy Popiełuszko uosabiał to, czym była i jest „Soli-
darność”. Zbliża się 31 rocznica męczeńskiej śmierci patro-
na związku.

W przededniu rocznicy, 17 
października o godz. 15.00 
w Centrum Edukacji Młodzie-
ży w Górsku zostanie wy-
stawiona „Ballada o błogo-
sławionym księdzu Jerzym 
Popiełuszko”. Sceniczny utwór 
słowno-muzyczny powstał  
w oparciu o historię życia 
i śmierci patrona NSZZ „So-
lidarność”. Twórcami „Balla-
dy” jest spółka: Jan Drechsler, 
libretto, Michał T. Malicki, 
muzyka i aranżacja oraz Ma-
rek Klementowski, realizacja. 
Utwór ma zabarwienie z lekka 
baśniowe. Jest syntezą życia 
i męczeńskiej śmierci bł. ks. 
Jerzego na tle wydarzeń, jakie 
miały miejsce w PRL. Patronat 
honorowy nad wydarzeniem 
objął Jan Kopiec, biskup Die-
cezji Gliwickiej i Piotr Duda, 
szef NSZZ „Solidarność”.

Wspólna modlitwa na tamie 

włocławskiej, miejscu wyło-
wienia zwłok księdza, rozpocz-
nie się 18 października o godz. 

16.30. Delegacje  złożą wień-
ce, następnie uczestnicy uro-
czystości przejdą z relikwia-
mi patrona „Solidarności” do 
sanktuarium męczeństwa we 
Włocławku, gdzie o 17.30 ks. 
prałat Zbigniew Szygenda, ka-

pelan „Solidarności” odprawi 
uroczystą mszę świętą. 

19 października w Sanktu-
arium bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki na Żoliborzu w War-
szawie odbędzie się koncert 

Alicji Majewskiej i Włodzimie-
rza Korcza z udziałem Chóru 
Teatru Wielkiego Opery Naro-
dowej w Warszawie. O godz. 
18.00 uroczystą mszę świę-
tą koncelebrowaną odprawi 
ks. kardynał Kazimierz Nycz. 

Po mszy św. przy grobie księ-
dza Jerzego zostaną złożone 
wieńce.

„Bez względu na to, jaki wy-
konujesz zawód, jesteś człowie-
kiem” – nauczał ks. Jerzy. Sło-
wa te stały się mottem XXVII 
Krajowego Zjazdu Delegatów 
NSZZ „Solidarność” w Bielsku-
-Białej w 2014 roku, podczas 
którego delegaci otrzymali ko-
pię dekretu Kongregacji Kultu-
ry i Dyscypliny Wiary, w któ-
rym napisano, że Kongregacja 
uznaje „Błogosławionego Je-
rzego Popiełuszkę, Kapłana 
i Męczennika, patronem przed 
Bogiem członków Niezależne-
go Samorządnego Związku 
Zawodowego «Solidarność»”.

Apel Kazimierza Grajcarka, 
przewodniczącego Rady Sekre-
tariatu Górnictwa i Energetyki 
NSZZ „Solidarność” do człon-
ków i sympatyków Związku 
w sprawie wsparcia „Ballady 
o błogosławionym ks. Jerzym 
Popiełuszce”  TUTAJ.

 
hd

fot. W. Obremski

http://www.solidarnosc.org.pl/images/files/Ballada_1.doc
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Strażacy zawiesili protest
Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” podję-
ła decyzję o zawieszeniu trwającej od wielu miesięcy akcji pro-
testacyjnej. Strażacy podkreślają, że po wyborach przedstawią 
swoje postulaty nowemu ministrowi spraw wewnętrznych.

– 8 października zakończy się 
ostatnie posiedzenie obecnego 
parlamentu, rząd nie będzie już 
przed wyborami podejmował 
żadnych wiążących decyzji fi-
nansowych. W tej sytuacji uzna-
liśmy, że przedstawimy nasze 
żądania już nowej ekipie rzą-
dzącej. Nie chcieliśmy też, aby 
nasze protesty były przez kogo-
kolwiek łączone z trwającą kam-
panią wyborczą. Akcja protesta-
cyjna została zawieszona i może 
zostać wznowiona po wyborach 
bez względu na to, kto je wygra 
– mówi Damian Kochoń, prze-

wodniczący Śląskiej Sekcji Po-
żarnictwa NSZZ „Solidarność”.

Strażacy domagają się m.in. 
wzrostu wynagrodzeń na po-

ziomie 17 proc., co ma stanowić 
rekompensatę za brak rewalory-
zacji płac od 2009 roku. Kolejny 
postulat związkowców dotyczy 
podniesienia wynagrodzenia za 
służbę w godzinach nadliczbo-
wych z 60 proc. do minimum 
100 proc. stawki godzinowej 
strażaka oraz zwiększenia bu-
dżetów komend miejskich i po-

wiatowych, które nie zmieniają 
się od wielu lat. Strażacy chcą 
również, aby MSW pokryło ze 
swojego budżetu koszt wypła-
ty dodatków za wysługę lat dla 
funkcjonariuszy z długim sta-
żem pracy.

We wrześniu strażacy prze-
prowadzili trzydniowy protest 
w Warszawie. W namiotowym 
miasteczku przed kancelarią 
premiera protestowali kolejno 
funkcjonariusze straży pożarnej 
z poszczególnych województw. 
Akcja została zakończona 25 
września po tym, jak związ-
kowcy uzyskali zapewnienie 
ze strony resortu spraw we-
wnętrznych, że ich postulaty 
zostaną jeszcze raz przeana-
lizowane przez ministerstwo.

www.solidarnosckatowice.pl

Apel handlowej „Solidarności” 
w sprawie Amazon Polska
„Apelujemy w tym szczególnym Dniu Godnej Pracy, aby pod-
jął pan dialog z władzami firmy Amazon, którego celem byłoby 
polepszenie warunków pracy. Brak zaangażowania odbierzemy 
jako przyzwolenie na łamanie praw pracowniczych i obniżanie 
standardów pracy”. Sekcja Krajowa Pracowników Handlu NSZZ 
„Solidarność” skierowała apel do Janusza Piechocińskiego, mi-
nistra gospodarki w sprawie łamania praw pracowniczych w fir-
mie Amazon Polska.

Pracownicy w firmie Ama-
zon świadczą pracę o charak-
terze przekraczającym jakie-
kolwiek przyjęte i regulowane 

prawem normy pracy. Tymcza-
sem związkowcy przypomi-
nają powitanie, jakie z dumą 
wygłosił minister gospodarki 

w październiku 2013 roku, za-
powiadając utworzenie 4 tysięcy 
stałych i 3 tysięcy sezonowych 
miejsc pracy, kiedy firma Ama-
zon wkroczyła na polski rynek. 

Od tamtego czasu kilkana-
ście kontroli Państwowej In-
spekcji Pracy wykazało rażące 
nieprawidłowosci w centrach 
logistycznych firmy, a inspek-
torzy pracy wydali kilkadziesiąt 
zakazów. Wśród najpoważniej-
szych nieprawidłowości były 
m.in. błędy w naliczaniu pen-
sji czy wynagrodzenia choro-
bowego, w tym za zwolnienia 
lekarskie w okresie ciąży, błęd-
ne postępowanie po wypadkach 
przy pracy oraz brak krzeseł na 
stanowiskach pracy biurowej.

–  Z naszych informacji wyni-
ka, że ponad połowa pracowni-
ków jest zatrudniona w firmie 
przez agencje pracy – wyjaśnia 
Alfred Bujara, szef „Solidarno-
ści” handlowców. – Pracownicy 
są przeciążeni pracą. Dlatego 
w tak szczególnym dniu zorga-

nizowanym pod hasłem „prze-
ciwdziałania umowom śmiecio-
wym” apelujemy do ministra 
gospodarki, aby podjął wspól-
nie z „Solidarnością” Amazona 
dialog z władzami firmy, by do-
prowadzić do polepszenia wa-
runków pracy – podkreśla Buja-
ra i zwraca uwagę, że minister 
gospodarki winien nie tylko 
oceniać skutki wzrostu zagra-
nicznych inwestycji w Polsce, 
ale również warunki, w jakich 
ten wzrost jest realizowany.

„Solidarność” handlowa in-
formuje, że od września zwią-
zek zawodowy Ver.di prowadzi 
czynny strajk we wszystkich 
centrach wysyłkowych Ama-
zona w Niemczech. Również 
w Stanach Zjednoczonych pra-
cownicy firmy rozpoczęli strajk.

 „Brak pana zaangażowania 
potraktujemy jako przyzwole-
nie na łamanie praw pracowni-
czych i obniżanie standardów” 
– napisali związkowcy w liście.
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Młodzi nadal chcą wyjeżdżać z kraju
We wrześniu br. odsetek Polaków rozważających emigrację 
zarobkową wyniósł 14,7 proc. (3,1 mln osób) i był o 6 pkt 
proc. niższy niż jeszcze w marcu tego roku – wynika z ba-
dania Work Service i CEED Institute. Mimo to nadal ponad  
milion Polaków jest zdecydowanych na emigrację, a 27 proc. 
planuje wyjechać na stałe. Co druga osoba poniżej 35 roku 
życia rozważa wyjazd z kraju.

Najbardziej preferowany-
mi kierunkami emigracji za-
robkowej są Niemcy (31 proc. 
wskazań), Wielka Brytania (30 
proc.) oraz Norwegia (10 proc.).

Z opublikowanego zestawie-
nia wynika, że ponad połowa 
potencjalnych emigrantów to 
osoby młode poniżej 35. roku 
życia. 41 proc. stanowiły oso-
by pracujące na pełen etat, 
a 26 proc. osoby bezrobotne. 
Co piąty potencjalny emigrant 
pochodzi z południowego lub 
wschodniego regionu Polski.

Co czwarty Polak rozważają-
cy emigrację chciałby wyjechać 
z kraju na stałe (26,8 proc.). 
Preferencje odnośnie długo-

ści pobytu za granicą znacz-
nie różnią się w zależności od 
płci. Częściej na dłuższy wy-
jazd zdecydowani są mężczyź-
ni, wśród których 32,7 proc. 
(w stosunku do 8,2 proc. ko-
biet) rozważających taki sce-
nariusz zdecydowałoby się na 
emigrację długoterminową.

Wśród najczęściej deklaru-
jących chęć wyjazdu są osoby 

z wykształceniem średnim (44 
proc.) oraz zawodowym (28 
proc.). Zatrudnieni na umowę 
o dzieło, zlecenie lub umowę 
na niepełny etat stanowią tyl-
ko 8 proc. rozważających emi-
grację. Kolejną liczną grupą 
zainteresowanych podjęciem 
pracy za granicą są bezrobotni 
(26 proc.). Co piąty potencjal-
ny emigrant jest mieszkańcem 
południowego lub wschodniego 
regionu Polski. Mieszkańcy wsi 
najczęściej deklarowali chęć 
wyjazdu za granicę (46 proc.).

Wśród powodów skłaniają-
cych do emigracji ankietowani 
wskazywali m.in. wyższe za-
robki (84 proc.), wyższy stan-
dard życia (41,5 proc.), a także  
brak odpowiednich perspek-
tyw w kraju (39 proc.).
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Prawie 3 mln Polaków żyje 
w skrajnej biedzie
Aż 7,4 proc. Polaków musi przeżyć za mniej niż 540 zł mie-
sięcznie. Prawie 3 miliony mieszkańcow naszego kraju żyje 
w skrajnym ubóstwie.

 Portal forsal.pl informu-
je, że choć według GUS, bez-
robocie spada, a przeciętne 
miesięczne dochody wzrosły 
w zeszłym roku o 3,2 proc., 
to statystyki dotyczące biedy 
w naszym kraju wciąż pozo-
stają na tym samym pozio-
mie, co w 2013 roku. Zmie-
niła się  granica ubóstwa 
skrajnego, za które przyjmo-
wane jest minimum egzy-
stencji. W 2013 r. wynosiło 
ono 551 złotych w gospodar-
stwach 1-osobowych, a w go-
spodarstwach 4-osobowych 
1486 złotych. W 2014 r. spa-
dło odpowiednio do 540 zło-
tych i 1458 złotych. Tak więc 

liczba żyjących w skrajnej bie-
dzie tak naprawdę się zwięk-
szyła i wynosi 2,8 mln. 

Najbardziej zagrożone skraj-
nym ubóstwem są osoby bez-
robotne. Z danych GUS, że 
w gospodarstwach domowych, 
w których co najmniej jedna 
osoba była bezrobotna, stopa 
ubóstwa skrajnego wynosiła 
15 proc., czyli dwa razy tyle co 
średnia dla Polski. Gdy na bez-
robociu pozostawały co najmniej 
dwie osoby, stopa ubóstwa skraj-
nego rosła już do 33 proc.

Stopa skrajnego ubóstwa 
wśród osób poniżej 18. roku 
życia wynosiła w 2014 roku 10 
proc. Dla porównania, wśród 

osób w wieku 18–64 lata skraj-
na bieda dotyka 7 proc. Pola-
ków. W fatalnej sytuacji są 
także rodziny wielodzietne. 
W grupie małżeństw z trój-
ką dzieci stopa skrajnego ubó-
stwa przekraczała w 2014 roku 
11 proc. Tymczasem w gospo-
darstwach domowych, w któ-

rych na utrzymaniu jest co 
najmniej 4 dzieci, poniżej mi-
nimum egzystencji żyło aż 26,9 
proc. Czynnikiem, który zwięk-
sza ryzyko wystąpienia skrajnej 
biedy jest też obecność osoby 
niepełnosprawnej w rodzinie.
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