
1/8zaprenumeruj i czytaj więcej informacji na: www.tygodniksolidarnosc.com

Tydzień   z Tygodnikiem Solidarność

Kampania wyborcza powinna mieć dwie 
strony medalu. Dotąd w Polsce polega-
ła na promowaniu się polityków i ich ko-
mitetów za publiczne pieniądze. Nie było 
w niej tego innego oblicza, bliższego praw-
dy, czyli sprawdzania ich dotychczasowej 
działalności w sposób  zobiektywizowa-
ny. W zasadzie po raz pierwszy i nie za publiczne pienią-
dze robi taką weryfikację NSZZ Solidarność, rozpoczyna-
jąc kampanię społeczną „Sprawdzam polityka”. I chodzi 
tu o sprawdzenie bardzo wymiernych rezultatów ich dzia-
łalności w parlamencie. Wielu posłów i senatorów obec-
nej kadencji startuje do europarlamentu, szczególnie tych 
z koalicji rządzącej. To właśnie ci parlamentarzyści podej-
mowali kluczowe decyzje zaważające na sytuacji pracow-
ników i ich rodzin. Solidarność ma tu na myśli głosowania 
w takich sprawach, jak wydłużenie wieku emerytalnego, 
rozliczeniowego czasu pracy, czasu pracy niepełnospraw-
nych czy blokadę przeprowadzania ogólnokrajowych refe-
rendów. Dzięki kampanii społecznej Solidarności wyborcy 
będą mieli wystarczającą wiedzę do podejmowania suwe-
rennych decyzji, wrzucając kartkę do urny 25 maja. Nasza 
kampania ma na celu ożywienie praw demokratycznych, 
zachęca do świadomego wyboru, jednym słowem uaktyw-
nia wyborcę. Robimy zatem coś w zastępstwie innych in-
stytucji państwa demokratycznego, szczególnie finanso-
wanych ze środków publicznych, których zadaniem jest 
promowanie aktywności obywatelskiej, takich jak  choć-
by media publiczne.  n

Obiecaliśmy dwa lata temu, że będzie-
my przypominać wyborcom, jak głoso-
wali posłowie i senatorowie w sprawie 
wydłużenia wieku emerytalnego. Dzi-
siaj realizujemy naszą zapowiedź, bo 
w przeciwieństwie do premiera Donal-
da Tuska – my dotrzymujemy słowa.

W wyborach do europarlamentu startuje 116 obecnych par-
lamentarzystów (posłów i senatorów). Ponad połowa z nich 
wydłużyła nam wiek emerytalny, wprowadziła antypracow-
nicze zmiany w kodeksie pracy, ograniczyła prawa obywa-
telskie w ustawie o zgromadzeniach itd. W naszej kampanii 
będziemy o tym przypominać.

W nadchodzącej kadencji w Parlamencie Europejskim 
będą toczyły się bardzo ważne debaty na temat umów 
śmieciowych, z którymi UE ma coraz większe problemy. 
Na temat czasu pracy, płacy minimalnej, zabezpieczeń so-
cjalnych. I tu pojawia się kluczowe pytanie. Kto w naszym 
imieniu powinien w PE reprezentować nas w tych spra-
wach? Czy ci, którzy wprowadzali antypracownicze zmia-
ny w prawie pracy będą w Strasburgu czy Brukseli zacho-
wywali się inaczej?

Nasza kampania pozwoli sprawdzić, który kandydat gło-
sował w kraju za niekorzystnymi dla obywateli zmianami. 
Będzie więc kampanią informacyjną, społeczną, a nie jak to 
wielu próbuje nam wmówić, kampanią polityczną. Narzędzie, 
które oddajemy do dyspozycji społeczeństwa jest w polskich 
realiach wręcz rewolucyjne. Ale to objawimy 5 maja w samo 
południe. n

Reportaż z Rzymu

Polski Rzym polskiego świętego
Dla tych, którzy noc przed kanonizacją spędzili na ulicach 

wokół placu św. Piotra, z pewnością pozostanie ona głębokim 
doświadczeniem. To była noc modlitwy i rozmów – o wie-
rze i Polsce. Jan Paweł II jeszcze raz Polaków zgromadził, by 
ich duchowo umocnić i wezwać do odnowy ojczyzny. O tym 
sami mówili.

Komen t ar ze  t ygodn ia

Marek Lewandowski Jerzy Kłosiński
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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

Zamrożenie progów podatkowych
Rząd Donalda Tuska chce zamrozić progi podatkowe do 2017 roku. Do 

tego czasu zamrożone zostaną na obecnym poziomie: kwota wolna od po-
datku (3091 zł rocznie), koszty uzyskania przychodu (1335 zł rocznie) oraz 
próg podatkowy (85 528 zł rocznie) i kwota zmniejszająca podatek (556 
zł 02 gr). Zyska na tym budżet stracimy wszyscy. Przynajmniej wszyscy 
obywatele płacący podatek dochodowy PIT. 

Gry wojenne: Ukraina
Prof. Marek Jan Chodakiewicz z Waszyngtonu przeka-

zuje nam zupełnie unikalne i z pierwszej ręki plany USA 
wobec  Europy Wschodniej wobec kryzysu na Ukrainie: 

Jestem w Army War College w Carlise, Pensylwania. 
Biorę udział w grach wojennych dotyczących Ukrainy. 
Jako zaproszony uczestnik, nie obserwator. Oprócz mnie 
jest kilka osób z zewnątrz, w tym i cywile. Są też inter-
national fellows, czyli oficerowie sił zbrojnych państw 
sojuszniczych, w tym z Polski. Naszym zadaniem jest 
wypracowanie rekomendacji polityki wobec Ukrainy 
i Rosji dla szefa sztabu armii, generała Raymonda Od-
ierno, a więc dla wojskowej wierchuszki. Tylko część 
rekomendacji będzie utajniona, reszta jest odtajniona. 
Ale mogę jedynie opisywać pomysły i idee, a nie ich 
źródła, które pozostają zanonimizowane. 

Ryszard Bugaj w kolejnym swoim 
felietonie na łamach TS wraca do 
rocznicy 25-lecia w tekście „Stół nieco 
kanciasty”: 

To paradoks, ale w ćwierć wieku po od-
rzuceniu komunizmu wraca problem jego 
oceny i jego ludzi. Wraca, bo środowisko 

postkomunistyczne domaga się przynajmniej częściowej re-
habilitacji komunistycznego porządku i uznania dla tych, 
którzy w tym systemie pełnili czołowe funkcje. 

Porad prawnych udzielają eksperci związkowi. W tym wydaniu TS następujące tematy:  
przetwarzanie danych osobowych, praca w godzinach nadliczbowych, podróżujesz –  
poznaj swoje prawa.

nr 19 z 9 maja 2014

St a łe  f e l i e tony  z amies zc z a ją: 

Jan  
Pietrzak

Stanisław 
Żaryn

Mieczysław GilJerzy Kłosiński

Marek Jan  
Chodakiewicz
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Ponadto w każdym numerze oprócz tematyki związkowej i społecznej: gospodarka, historia, 
kultura, sport, krzyżówka i wiele więcej...

nr 19 z 9 maja 2014

Bruksela nie jest tak daleko 
Wiele osób myśli o Parlamencie Europejskim, o Unii, że są dalej, odległe. Tymczasem w Parlamen-

cie Europejskim powstają prawa dotyczące także naszych, codziennych spraw. I dlatego te wybory są 
ważne. I warto w nich uczestniczyć – mówi socjolog i politolog dr Tomasz Żukowski.

Wykluczenie finansowe  
Zjawisko wykluczenia finansowego polega na niechęci bądź niemożności korzystania z usług insty-

tucji finansowych, takich jak: banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, zakłady ubezpie-
czeniowe i inne licencjonowane instytucje finansowe. 

Youtube ’44
O Powstaniu Warszawskim powstało kilka książek, ko-

miksy, gry, dziesiątki piosenek. Jednak czegoś takiego jesz-
cze nie było. Józef Mackiewicz twierdził, że tylko prawda 
jest ciekawa. Prawda pokazana przez twórców filmu „Po-
wstanie Warszawskie” robi piorunujące wrażenie. 

Pod znakiem orła i tryzuba
9 maja 1920 r. na ulicach Kijowa ramię w ramię masze-

rowały polskie i ukraińskie oddziały pod sztandarami bia-
ło-czerwonymi z ukoronowanym orłem i niebiesko-żołtymi 
z tryzubem. Oklaskiwały je tłumy kijowian, którym dzień 
wcześniej przyniosły one wolność, wypierając za Dniepr 
Armię Czerwoną – przypomina na łamach TS historyk 
Przemysław Waingertner.

Sławni ludzie w Bukowinie
O tym, że w Zakopanem bywało wielu znanych ludzi, 

malarzy, pisarzy, wiadomo. Bukowina Tatrzańska, leżąc 
na uboczu, nie wabiła turystów atrakcjami. Dlatego było 
tutaj cicho. Dziś Bukowina wyrasta na nowy ośrodek zi-
mowy, ale znani z kart historii ludzie przyjeżdżali tu od 
dawna. Mało kto wie, ilu wybitnych twórców, pisarzy tu 
spędzało wolny czas – a jednak można znaleźć wiele śla-
dów obecności w Bukowienie sławnych ludzi, o czym pi-
sze Piotr Łopuszański.
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Wielotysięczna manifestacja 
w obronie górnictwa
Ponad 12 tysięcy górników protestowało 29 kwietnia na uli-
cach Katowic. Demonstranci podkreślali, że polski rząd nie 
ma pomysłu na funkcjonowanie polskiego górnictwa i ra-
towanie miejsc pracy. Krytykowali polityków za brak poli-
tyki energetycznej.

– Przyszliśmy tutaj, żeby za-
manifestować swoje niezadowo-
lenie z tego co robi polski rząd. 
Albo z tego, czego nie robi. Nie 
dba o polskie górnictwo, o polskie 
miejsca pracy – powiedział Jaro-
sław Grzesik, szef górniczej Soli-
darności przed gmachem Śląskie-
go Urzędu Wojewódzkiego, gdzie 
rozpoczęła się demonstracja. Za-
znaczył, że jeżeli protest w Kato-
wicach nie przyniesie efektów, to 
górnicy pojadą do Warszawy. – To 
nie może być tak, że my pracow-
nicy górnictwa węgla kamienne-

go będziemy się martwili o to, że 
za kilka tygodni, kilka miesięcy 
nie będziemy mieli wypłaty. To 
nie może być tak, że będziemy 
się martwili o nasze miejsca pra-
cy, o przyszłość naszych rodzin – 
dodał Grzesik.

Szef górniczej Solidarności pod-
kreślił, że urzędnicy Donalda Tu-
ska ignorują fakt importu węgla 
do Polski. – Mają w nosie, że do 
Polski napływa kilkanaście mi-
lionów ton węgla rocznie, węgla 
przez który w naszych kopalniach 
i zwałowiskach leży węgiel, które-

go nie możemy sprze-
dać – powiedział.

Szef Komisji Krajo-
wej NSZZ Solidarność 
Piotr Duda zwrócił 
uwagę na brak dia-
logu rządu ze stroną 
społeczną. – Donald 
Tusk nie rozmawia ze 
związkowcami. Rząd nie rozma-
wia z pracownikami. Z nimi trzeba 
rozmawiać przez argument siły, bo 
dialog społeczny się skończył – po-
wiedział przewodniczący związku.

Piotr Duda skrytykował rząd 
za brak polityki energetycznej. 
– Bezpieczeństwo energetyczne 
tak wygląda w naszym kraju, że 
górnicy muszą wychodzić na uli-
ce, bo chyli się ku upadkowi naj-
większa firma wydobywcza w Eu-
ropie – powiedział. Podkreślił, że 
społeczeństwo musi zrozumieć, że 
jedno miejsce pracy w górnictwie 

daje kilka miejsc pracy w innych 
firmach. Przedstawiciele górni-
czych central związkowych prze-
kazali wojewodzie śląskiemu Pio-
trowi Litwie petycję skierowaną 
do premiera Donalda Tuska. Wo-
jewoda zobowiązał się do jak naj-
szybszego przekazania jej premie-
rowi. Poinformował, że 6 maja do 
Katowic przyjadą przedstawiciele 
ministerstwa gospodarki, aby spo-
tkać się z reprezentantami górni-
czych central związkowych.

 Więcej na www.solidarnosc.katowice.pl

Wszystkie drogi prowadzą  
do Rzymu

Prawie milion pielgrzymów 
brało udział w niedzielę w Wa-
tykanie w mszy kanonizacyjnej 
Jana XXIII i Jana Pawła II. W tej 
uroczystej chwili na placu św. 

Piotra była obecna Solidarność.
Związkowi liderzy również 

brali udział w uroczystościach. 
W Rzymie był Piotr Duda oraz 
prezydium NSZZ Solidarność. 

 – Bez Jana Pawła nie byłoby So-
lidarności, dlatego na Jego kano-
nizacji Solidarności nie mogło za-
braknąć – tłumaczy szef związku. 
– W tak radosnej chwili prosili-
śmy nowego świętego o wspar-
cie dla naszego związku i pol-
skich pracowników.

hd

Europejska płaca minimalna 
– czy to realne?
Jean-Claude Juncker, kandydat EPL na przewodniczącego 
Komisji Europejskiej opowiedział się za wprowadzeniem 
na terenie Unii Europejskiej równej płacy minimalnej. Czy 
jest to realne?

– Za taką samą pracę takie 
samo wynagrodzenie; płaca mini-
malna wszędzie – zaproponował 
Juncker na mityngu niemieckiej 
CDU, otwierającym kampanię tej 
partii przed wyborami do Parla-
mentu Europejskiego. 7 marca 

2014 Jean-Claude Juncker na 
kongresie Europejskiej Partii Lu-
dowej został oficjalnym jej kan-
dydatem na nowego przewod-
niczącego Komisji Europejskiej.

Przypomnijmy, że podczas 
rozmów koalicyjnych CDU/CSU 

a SPD ustalona została minimal-
na stawka godzinowa w niemiec-
kich landach. Przeciwna temu 
rozwiązaniu była właśnie CDU, 
jednak po utworzeniu w grud-
niu 2013 roku koalicyjnego rzą-
du z socjaldemokratami, którzy 
od dawna domagali się płacy mi-
nimalnej, wycofali swój sprze-
ciw. Nowe regulacje mają obo-
wiązywać od 2015 roku. Płaca 
minimalna będzie jednakowa 
dla wschodnich i zachodnich 
landów i będzie wynosiła 8,5 
EUR za godzinę. Niemiecka mi-

nister pracy i spraw socjalnych 
Andrea Nahles uważa, że dzię-
ki temu pracownicy niemieccy 
będą chronieni przed dumpin-
giem płacowym, a pracowni-
cy zagraniczni przed wynagro-
dzeniem uwłaczającym ludzkiej 
godności.

Tym samym wśród człon-
ków Unii Europejskiej pozosta-
nie już tylko sześć państw, któ-
re nie określają ustawowo dolnej 
granicy wynagrodzeń.

 
Więcej na www.solidarnosc.gda.pl

Serwis Informacyjny Solidarności
Redaguje  Dział Informacji KK
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Stres w pracy problemem 
pracowników i pracodawców
Swoje prace zainaugurował dwustronny zespół partnerów 
społecznych ds. zagrożeń psychospołecznych. Reprezento-
wane są w nim 3 centrale związkowe: NSZZ Solidarność, 
OPZZ, Forum Związków Zawodowych oraz 3 organizacje pra-
codawców: Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP i Zwią-
zek Rzemiosła Polskiego. 

Powstanie zespołu to efekt 
zainicjowanych przez zwią-
zek kilkumiesięcznych ne-
gocjacji dotyczących popra-
wienia efektywności działań 
w radzeniu sobie ze stresem 
w miejscu pracy, o których in-
formowaliśmy 28 marca. Ze-
spół będzie promował działa-
nia pracodawców i związków 
zawodowych, zmierzające do 
prewencji i ograniczania sze-
roko pojętych zagrożeń psy-

chospołecznych w miejscu 
pracy. Będzie również ofero-
wał wsparcie dla procesów 
negocjowania porozumień 
zbiorowych dotyczących tej 
problematyki. 

Solidarność jest w zespole 
reprezentowana przez eks-
pertki KK: Marzenę Flis i Bar-
barę Surdykowską. Do nich 
powinny zwracać się struk-
tury związku zainteresowane 
uzyskaniem wsparcia w dia-

logu z pracodawcami w kwe-
stii stresu.

– Coraz większa intensy-
fikacja pracy i zwiększanie 
jej tempa powoduje, że na-
rastanie sytuacji stresowych 
w miejscu pracy staje się wy-
raźnym problemem dla pra-
cowników, ale także i pra-
codawców – mówi Barbara 
Surdykowska. – Wymaga to 

większego zaangażowania 
władz publicznych. Dlatego 
to nie przypadek, że pierw-
szą decyzją zespołu jest wy-
stąpienie do ministra pracy 
o pilne ustosunkowanie się 
do wspólnych rekomendacji 
naszych organizacji dotyczą-
cych zmian w obowiązujących 
przepisach bhp – dodaje.

sa

Wypadek przy pracy to 
cierpienie ofiary i dramat rodziny
Każdego roku w Polsce ok. 300 osób ginie na skutek wypad-
ków przy pracy. Kolejnych 600 odnosi poważne uszkodzenia 
ciała (naruszające podstawowe funkcje organizmu) na sku-
tek ciężkich wypadków przy pracy. Państwowa Inspekcja 
Pracy zbadała 1888 wypadków przy pracy, do których doszło 
w 2013 r. Poszkodowanych w nich zostało 2319 osób, z tego 
315 poniosło śmierć, a 735 doznało ciężkich obrażeń ciała. 

Dzisiaj Światowy Dzień Bez-
pieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
w Pracy – Dzień Pamięci Ofiar 
Wypadków przy Pracy i Chorób 
Zawodowych. 

PIP zwraca uwagę, że 13,4 
proc. wypadków w 2013 r. do-
tyczyło osób świadczących pracę 
na innej podstawie niż stosunek 
pracy. Faktyczna ich skala może 
być większa, bo przepisy niejed-
noznacznie określają uprawnie-
nia Inspekcji w przypadku osób 
zatrudnionych na umowy cywil-
noprawne.

Wśród najważniejszych przy-

czyn wypadków znajdują się: nie-
właściwa organizacja pracy, brak 
przeszkolenia z zakresu zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz zły stan zdrowia psycho-
fizycznego pracowników i pra-
cownic wywołany zbyt długim 
czasem pracy i przemęczeniem. 
Najwięcej wypadków zdarza się 
w branżach: budowlanej, górni-
czej, przetwórstwie przemysło-
wym oraz w transporcie. 

Według Międzynarodowej Kon-
federacji Związków Zawodowych, 
każdego roku na świecie dochodzi 
do prawie 360 tys. śmiertelnych 

wypadków przy pracy, a 2 mln 
osób zapada na choroby zawodo-
we. Każdego dniȧ średnio ponad 
960 tys. pracowników uczest-
niczy w wypadkach przy pracy, 
a ponad 5,3 tys. umiera z powo-
du chorób zawodowych. 

– Każdy śmiertelny wypadek 
to ogrom ludzkich tragedii. Nie 
da się ich całkowicie uniknąć, ale 
trzeba robić wszystko, aby ich ry-
zyko było jak najmniejsze – mówi 
Piotr Duda, przewodniczący KK. 
– Dlatego przed ekonomią i pie-
niędzmi na pierwszym miejscu 
zawsze musi być człowiek.

Zwyczaj upamiętniania ofiar 
wypadków przy pracy narodził 
się w Kanadzie, gdzie na po-
czątku zeszłego wieku doszło 
do tragicznej katastrofy w ko-
palni, w której zginęło wielu gór-
ników. Między innymi te ofiary 
uczcił w 1986 roku Kanadyjski 
Kongres Związków Zawodowych, 
który przyjął datę 28 kwietnia 
jako Dzień Pamięci Pracowników. 

Rok później pomysł podchwy-
cili amerykańscy związkowcy. 
W 1991 roku Solidarność wyszła 
z inicjatywą, aby 28 kwietnia był 
obchodzony również w Polsce. 
W 2003 roku Międzynarodowa 
Organizacja Pracy we współpracy 
ze Światową Organizacją Zdro-
wia oraz Międzynarodową Kon-
federacją Związków Zawodowych 
proklamowały 28 kwietnia Dniem 
Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy. 
W Polsce w 2007 roku zrobił to 
Sejm RP. Obecnie Dzień Pamięci 
jest już obchodzony w ponad 70 
krajach. Symbolem tego świę-
ta stała się zapalona świeczka 
– znak pamięci o zmarłych pra-
cownikach.

hd

fot. C. Żurawski
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Rząd wykazuje się niemocą
Rozmowa z Jarosławem Najmołą, przewodniczącym KZ  
NSZZ Solidarność TVP S.A.

Panie przewodniczący, co 
się dzieje w telewizji publicz-
nej? Szykujecie protest?

No tak. Cztery grupy zawo-
dowe pracowników telewizji, 
czyli dziennikarze, montaży-
ści, graficy komputerowi oraz 
charakteryzatorzy – 550 osób 
– są przenoszone do firmy ze-
wnętrznej. Ma to zdaniem po-
mysłodawców obniżyć koszty 
działalności TVP. W paździer-
niku zeszłego roku weszliśmy 
z Zarządem TVP w spór zbio-
rowy z tego powodu. Nego-
cjacje nie przyniosły efektów. 
W marcu i kwietniu odbyły się 
pikiety w Rzeszowie i Wrocła-
wiu przeciwko osłabianiu roli 
ośrodków regionalnych TVP. 
Teraz więc Komisja Zakłado-
wa w telewizji podjęła decy-
zję o przeprowadzeniu akcji 

protestacyjnej przed siedzi-
bą firmy, która przejmie pra-
cowników w ramach outso-
urcingu. Rada Sekretariatu 
Kultury i Środków Przekazu 
poparła protest.

Kiedy i gdzie?
21 maja o godz. 12 będzie-

my protestować przed siedzi-
bą firmy Leasingteam w War-
szawie. Celem protestu jest 
uświadomienie nowemu pra-
codawcy, że związek z całą 
stanowczością będzie kon-
trolował przestrzeganie praw 
pracowniczych w tej firmie. 
Nowy pracodawca gwarantuje 
przeniesionym pracownikom 
góra 2 lata pracy! Następne-
go dnia 22 kwietnia o godz. 
12.00  będziemy przed Kan-
celarią Prezesa Rady Mini-
strów.

Kancelarią Premiera? Dla-
czego tam też?

Bo rząd wykazuje się kom-
pletną niemocą i uparcie nie 
przygotowuje nowelizacji usta-
wy o radiofonii i telewizji. Na-
woływanie przez Tuska do nie-
płacenia abonamentu RTV to 
autentyczny skandal. Od razu 
zmniejszyła się liczba wpły-
wów z abonamentu. Brak jest 
innych źródeł zasilania me-
diów publicznych. Nikogo chy-
ba nie dziwi, że odbieramy to 
jako próbę likwidacji mediów 

publicznych. W trakcie pikiety 
wręczymy petycję do premie-
ra. Kolejną. Poprzednia była 
w marcu. Pewnie ta nie bę-
dzie ostatnia niestety. Dziwi 
nas obojętność rządu wobec 
tak ważnych spraw, jak ustawa 
medialna i rzetelne finansowa-
nie telewizji publicznej. Prze-
cież taka ustawa jest niezbęd-
nie potrzebna, żeby wreszcie 
umożliwić tworzenie progra-
mów misyjnych, które zniknę-
ły z telewizji i wyeliminować 
bloki reklamowe z tv. n

Protest 
w telewizji

Rada Sekretariatu Kul-
tury i Środków Przekazu 
NSZZ Solidarność popiera 
protest przeciw przenosze-
niu do firmy zewnętrznej 
czterech grup zawodowych 
pracowników telewizji, czyli 
dziennikarzy, montażystów, 
grafików komputerowych 
oraz charakteryzatorów. 
W przyjętym stanowisku 
rada informuje, że kolejnym 
powodem protestu jest nie-
przygotowanie przez rząd 
nowelizacji ustawy o radio-
fonii i telewizji. „Nawoły-
wanie przez Prezesa Rady 
Ministrów do niepłacenia 

abonamentu RTV bez przy-
gotowania alternatywnego 
źródła zasilania mediów pu-
blicznych odbieramy jako 
próbę likwidacji mediów pu-
blicznych” – napisano w sta-
nowisku.

– 21 maja o godz. 12.00 
będziemy protestować przed 
siedzibą firmy Leasingte-
am w Warszawie. Celem 
protestu jest uświadomie-
nie nowemu pracodawcy, 
że związek z całą stanow-
czością będzie kontrolował 
przestrzeganie praw pra-
cowniczych w tej firmie. 
Nowy pracodawca gwaran-
tuje przeniesionym pracow-
nikom góra 2 lata pracy! Na-
stępnego dnia 22 kwietnia 
o godz. 12.00  będziemy 

przed Kancelarią Prezesa 
Rady Ministrów – mówi Ja-
rosław Najmoła, przewod-
niczący Komisji Zakładowej 
NSZZ Solidarność TVP S.A. 
– Cztery grupy zawodowe 
pracowników telewizji, czyli 
dziennikarze, montażyści, 
graficy komputerowi oraz 

charakteryzatorzy, czyli 550 
pracowników przenosi się 
do firmy zewnętrznej. Ma 
to zdaniem pomysłodawców 
obniżyć koszty działalności 
TVP. W październiku zeszłe-
go roku weszliśmy z Zarzą-
dem TVP w spór zbiorowy 
z tego powodu. n

fot. W. Obremski
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WARSZTATY – POLITYKA 
RODZINNA
W drugiej połowie 2013 roku rozpoczęła się realizacja projek-
tu współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu 
Społecznego: Człowiek najlepsza inwestycja. Konstruktyw-
ny dialog III – wzmocnienie potencjału instytucjonalnego 
NSZZ Solidarność. Jednym z tematów analizowanych w ra-
mach projektu jest polityka rodzinna. Projekt zakłada m.in. 
dokonanie diagnozy sytuacji w tym obszarze, analizę wa-
runków i przyjętych rozwiązań oraz wskazanie najwłaściw-
szych działań. 

Na początku 2014 roku dr Ar-
kadiusz Durasiewicz – dziekan 
Wydziału Nauk Społecznych Wyż-
szej Szkoły Pedagogicznej im. 
Janusza Korczaka w Warszawie 
opracował raport „Bilans otwar-
cia – polityka rodzinna”, w któ-
rym zebrane zostały informacje 
dotyczące założeń, narzędzi i fi-
nansowania polityki rodzinnej.

 W dniach 31.03.2013–
1.04.2014 r. dr Arkadiusz Dura-
siewicz oraz mgr Joanna Lizut – 
pracownik dydaktyczny (ekspert 
WSP) przeprowadzili warsztaty 
szkoleniowe z zakresu polity-
ki rodzinnej, w których wzięło 
udział 20 uczestników związ-
ku zawodowego NSZZ Solidar-
ność z oddziałów całej Polski. 
Uczestników przywitał Henryk 
Nakonieczny – członek Komi-
tetu Sterującego projektu oraz 
Elżbieta Wielg – kierowniczka 
projektu, która również  przed-
stawiła założenia projektu. Ka-
tarzyna Zimmer-Drabczyk, koor-
dynatorka pilotażu, przedstawiła 
proces konsultacji projektu usta-
wy budżetowej. 

Pierwszego dnia spotkania 
przeprowadzone zostały warsz-
taty dotyczące współczesnych 
funkcji i zadań rodziny oraz za-
grożeń związanych z rodziną. 
W ramach pierwszego ćwiczenia 
uczestnicy oceniali najważniej-
sze trendy związane z przemia-

nami w obszarze rodziny oraz 
określali rolę i możliwości pań-
stwa w przeciwdziałaniu nega-
tywnych trendów. W ramach 
ćwiczenia drugiego uczestnicy 
warsztatów  dyskutowali i praco-
wali nad realizowanymi 
współcześnie funkcjami 
rodziny – ich miejscem 
w hierarchii i właści-
wym sposobem reali-
zacji. Trzecie ćwiczenie 
dawało uczestnikom 
możliwość określenia 
w sposób kompleksowy 
współczesnych wyzwań 
i zagrożeń związanych 
z rodziną – trendy w za-
kresie realizacji poszczególnych 
funkcji rodziny, możliwości prze-
ciwdziałania i zmieniania tren-
dów, postulaty oraz narzędzia 
i sposoby ich realizacji. 

W pracach grup i dyskusjach 
brały udział; Danuta Wojdat –  
liderka zespołu, Agnieszka Ko-
chańska – obserwatorka oraz 
Anna Waszczuk – ekspert we-
wnętrzny. 

Następnie został przedstawio-
ny i omówiony Bilans Otwarcia 
w zakresie polityki rodzinnej. 

W pierwszej części omówione 
zostały ogólne założenia polity-
ki rodzinnej, w tym zmiany kul-
turowe w życiu polskich rodzin, 
obecna sytuacja demograficzna 
w Polsce, ekonomiczne aspekty 

rodziny polskiej oraz współcze-
sne zagrożenia związane z rodzi-
ną. W dalszej części omówiona 
została dotychczasowa polity-
ka rodzinna państwa polskiego 
i jej rola, a także przedstawione 
szczegółowo bezpośrednie (pie-
niężne i rzeczowe świadczenia na 
rzecz rodzin) i pośrednie (polity-
ka rynku pracy, podatkowa, do-
chodowa, mieszkaniowa, ochrony 
zdrowia, edukacyjna i oświato-
wa, zatrudnienia) narzędzia po-
lityki rodzinnej. Na zakończenie 
przedstawione zostały rozwiąza-
nia dotyczące polityki rodzinnej 
w wybranych krajach UE.

Drugiego dnia warsztatów 
uczestnicy zostali zapoznani 

z instrumentami dotyczącymi 
finansowania polityki rodzin-
nej i wpływem finansowania na 
kondycję polskich rodzin oraz re-
komendacjami polityki budżeto-
wej dla polityki rodzinnej. W ra-
mach tej części uczestnicy wraz 
z prowadzącymi przestudiowali 
ustawę budżetową za rok 2013 
oraz założenia do ustawy pod ką-
tem rodziny i polityki rodzinnej. 
Prowadzący wraz z uczestnikami 
doszli do wniosku, że niezbędne 
jest umieszczenie w ustawie bu-
dżetowej pozycji dotyczących wy-
datków związanych z pośrednimi 
narzędziami polityki rodzinnej. 
W drugiej części warsztatu dr Ar-
kadiusz Durasiewicz przedstawił 
wyniki badania własnego doty-

czącego polityki rodzinnej pań-
stwa polskiego i jej efektywno-
ści w świetle przeprowadzonych 
badań. Zaprezentowane wyniki 
dotyczyły decyzji prokreacyjnych 
respondentek, czynników i narzę-
dzi mogących wpłynąć na decyzje 
o urodzeniu dziecka, oczekiwania 
respondentek wobec państwowej 
polityki rodzinnej oraz oceny po-
lityki rodzinnej państwa polskie-
go w świetle przebadanych osób.

Na zakończenie wszyscy 
uczestnicy wraz z prowadzący-
mi doszli do głównego wniosku 
dotyczącego stworzenia Długo-
okresowej Strategii Demograficz-
nej Kraju wraz z Zintegrowanym 
Pakietem Wsparcia Socjalnego 

na rzecz rodzin jako do-
kumentów niezbędnych 
do realizacji efektywnej 
polityki prorodzinnej pań-
stwa polskiego.

Uczestnicy warsztatów 
zasugerowali również, że 
wszelkie problemy doty-
czące rodziny jak i narzę-
dzia finansowe na rzecz 
rodzin powinny być dia-
gnozowane z poziomu lo-

kalnego i przekładane na poziom 
ogólnopolski – co dałoby na pew-
no szersze spojrzenie i dogłęb-
niejszy efekt realizacji skutecznej 
polityki na rzecz rodzin.

Ostatecznie cel warsztatu zo-
stał osiągnięty poprzez wspólne 
wypracowanie wniosków końco-
wych i rekomendacji dotyczą-
cych polityki rodzinnej w Polsce 
oraz wstępnych instrukcji zwią-
zanych z opiniowaniem budżetu 
państwa w zakresie polityki ro-
dzinnej na rok 2015. 

dr Arkadiusz Durasiewicz
Wyższa Szkoła Pedagogiczna 

im. Janusza Korczaka  
w Warszawie

ROR PTPS
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Polska bez dzieci
Nie ma regionu, w którym nie spadałaby liczba urodzeń – 
alarmuje „Rzeczpospolita”. Z raportu demografów Uniwer-
sytetu Łódzkiego wynika, że wyludniają się wszystkie wo-
jewództwa w Polsce. Najmniej dzieci rodzi się w regionach, 
z których pochodzi najwięcej emigrantów. 

Na każdą przeciętną Pol- 
kę wypada dzisiaj ok. 1,3 
dziecka. Aby nie dochodziło 
do wyludnienia, powinna uro-
dzić co najmniej dwójkę dzieci. 

 Największy problem ma 
województwo opolskie. Z da-
nych wynika, że w tym re-
gionie na kobietę przypada 
przeciętnie 1,1–1,29 dziec-
ka. Dramatycznie mało dzieci 
w stosunku do liczby kobiet 
rodzi się także w regionach, 
z których pochodzi najwięcej 
emigrantów. Jest to Zachod-
niopomorskie, Lubuskie, Dol-
ny Śląsk, Śląsk, Podkarpacie, 
Podlasie, województwa: ku-
jawsko-pomorskie, łódzkie 
i świętokrzyskie. „Ponieważ 

emigrują głównie ludzi mło-
dzi, nie ma kto rodzić dzieci” 
– mówi w rozmowie z gazetą 
prof. Krystyna Iglicka, demo-
graf. Z danych GUS wynika, 
że w najmniej dzietnych re-
gionach stopa bezrobocia jest 
wyższa niż średni wskaźnik 
dla całego kraju.

 Stosunkowo najwięcej dzie-
ci rodzi się w regionach roz-
winiętych gospodarczo: na 
Mazowszu, Wielkopolsce, Ma-
łopolsce i Pomorzu. W tych re-
gionach wskaźnik bezrobocia 
jest niższy od przeciętnego.

 Eurostat oblicza, że do 
2060 r. liczba Polaków może 
zmniejszyć się z 38 do 33 mln.

 hd


