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

Tydzień   z Tygodnikiem Solidarność

Pierwszy raz w historii kampanii wy-
borczych w III RP wyborcy mają okazję 
do skorzystania z wyjątkowej ściągawki 
przy oddawaniu swojego głosu poparcia. 
Solidarność stworzyła stronę interneto-
wą www.sprawdzam polityka.pl, która 
cieszy się ogromnym zainteresowaniem 
od chwili jej powstania. Wyborcy wyposażeni w tę ścią-
gawkę nie są zdani tylko na autoreklamę partii politycz-
nych czy decydowania ze względu na celebryckość jakiegoś 
kandydata. Jest szansa przyjrzenia mu się, jak rzeczywi-
ście pracował, jeśli był parlamentarzystą. A obecny wy-
ścig do europarlamentu tym się wyróżnia, że startuje ich 
wielu. Również ministrowie miłościwie nam panującej od 
7 lat koalicji PO-PSL uciekają masowo do europarlamen-
tu. Widać boją się skutków swoich rządów. Przy ich okazji 
podnieśli na przykład rodakom wiek emerytalny, ale wy-
starczy być raz europosłem i zniknie problem środków na 
życie przed osiągnięciem wieku emerytalnego, gdy zabrak-
nie zatrudnienia. Co ciekawe, właśnie kandydaci z partii 
rządzącej, jak Rostowski, Szejnfeld, Rosati, Pitera, którzy 
głośno krzyczeli, że należy nam wydłużyć wiek przejścia 
na emeryturę, z takim upragnieniem czmychają do Bruk-
seli i Strasburga. 

Dlatego warto jednak głęboko się zastanowić 25 maja, 
kogo chce się wybrać. Czy ludzi, którzy myślą o innych 
swoich rodakach, mają na względzie sytuację życiową, ma-
terialną swojego narodu czy tylko swoje interesy. To jed-
no kryterium w zupełności wystarczy, aby wybrać świa-
domie i odpowiedzialnie. n

Węgiel wydobywany 
na ludzkiej krwi

Kupowanie taniego węgla z zagranicy to nic 
innego jak finansowanie firm mordujących lu-
dzi! Tak zwany tani węgiel nie jest wydoby-
wany w kopalniach bezpiecznych. Pochodzi 

z takich firm jak ta w Turcji, gdzie zginęło co najmniej 270 osób. 
A są jeszcze gorsze. Takie, w których zatrudnia się dzieci. Podob-
nie jest z kupowaniem taniej odzieży, która pochodzi z takich firm 
jak tamta w Bangladeszu, która pod swoimi gruzami pogrzebała 
ponad 1100 osób. 

Bezpieczne wydobywanie węgla to koszty. Ale polski węgiel, mimo 
że jest wydobywany bezpiecznie, nie jest drogi z powodu kosztów 
BHP. Jest drogi, bo państwo obłożyło go ogromnymi podatkami. 
To, za co płacimy, to nie koszty wydobycia. To przede wszystkim 
23-proc. VAT, akcyza i inne podatki. One powodują, że nasz węgiel 
przegrywa w konkurencji z węglem wydobywanym na ludzkiej krwi. 

Ale to nie wszystko. Kopalnie tracą płynność finansową, bo za-
rządy tych spółek obsadzane przez rządzących z partyjnego klu-
cza, źle zarządzają. Tak się stało w przypadku Kompanii Węglowej. 
Teraz oczywiście ich niekompetencję będzie się znowu próbowało 
przykryć tzw. górniczymi przywilejami, a politycy będą udawali, 
że niczemu nie są winni.

Nie mam wątpliwości, że zaangażowanie premiera w rozwiąza-
nie problemów polskiego górnictwa ma kontekst wyborczy. Donald 
Tusk za wszelką cenę nie chce dopuścić do protestu przed 25 maja. 
Górnicza Solidarność też doskonale zdaje sobie z tego sprawę i szy-
kuje się do akcji. A jeśli do protestu dojdzie, będzie to protest całego 
związku. Tak jak Solidarność zawsze mogła liczyć na górników, tak 
górnicy mogą liczyć na Solidarność. Oby do tego nie doszło. n

Sprawdź zanim wybierzesz
Piotr Duda, przewodniczący Solidarności wyjaśnia na łamach „Tygodnika Soli-

darność”, dlaczego związek przeprowadza społeczną kampanię przed wyborami 
do europarlamentu:

Jesteśmy w okresie wyborów do Parlamentu Europejskiego. To w tej kadencji będą 
dyskutowane m.in. takie sprawy, jak dyrektywa o czasie pracy, kwestie umów śmie-
ciowych, model unijnej gospodarki. Dlatego bardzo ważne jest, aby ludzie, którzy 
w naszym imieniu będą w tej dyskusji uczestniczyć, reprezentowali nasze oczeki-
wania. Jeśli ktoś myśli, że polityk, który w Polsce głosował za wydłużeniem wieku 
emerytalnego, za elastycznym czasem pracy, czy za 12-miesięcznym okresem roz-
liczeniowym w Parlamencie Europejskim zachowa się inaczej – to się myli. Dlate-
go trzeba wejść na stronę sprawdzampolityka.pl i sprawdzić. A potem podjąć wła-
ściwą decyzję. n

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

Pierwsze wybory regionalne
W ubiegłym tygodniu odbyło się pierwsze walne ze-

branie delegatów regionu, czyli wybory w jednym z po-
nad 30 regionów „S”. Maciej Jankowski został ponow-
nie wybrany na przewodniczącego Zarządu Regionu 
Zielonogórskiego NSZZ „S”. Ze swoim kontrkandyda-
tem wygrał stosunkiem głosów 96 do 12. 

Oceny związku poszły do góry
Oceny związku poszły w górę, podkreśla Ewa Zydorek, sekretarz Komisji Krajo-

wej NSZZ „S” w rozmowie z TS: W skali kraju po wyborach jest ponad osiemdzie-
siąt procent organizacji. Do końca marca powinny odbyć się wybory w podstawo-
wych jednostkach organizacyjnych. Mamy takie przodujące regiony jak Jelenia 
Góra, gdzie nie wybrały się dwie organizacje zakładowe będące w trakcie łącze-
nia, czy Zielona Góra, gdzie się odbyły już wybory władz regionalnych i także 
tylko w dwóch organizacjach zakładowych nie było wyborów. 

 

Prokuratorzy bagatelizują 
sprawy pracownicze

– Sądy mają możliwość ukarania nieuczciwych pracodaw-
ców grzywnami do 30 tys. zł, a nakładają je na poziomie 
naszych mandatów. Przestępstwa polegające na łamaniu 
praw pracowników są też degradowane przez prokuratury 
– mówi Główna Inspektor Pracy Iwona Hickiewicz w roz-
mowie udzielonej TS.

Ryszard Bugaj w najnowszym felietonie 
pisze o nagrodzie „Gazety Wyborczej” dla 
Chodorkowskiego:

Mamy właśnie „czas nagród”. Rząd przyznał 
nagrodę Solidarności tatarskiemu dysydento-
wi. To mi się podoba. „Gazeta Wyborcza” na-
grodziła M. Chodorkowskiego. Ta decyzja wy-
daje mi się kontrowersyjna.

Porad prawnych udzielają eksperci związkowi. W tym wydaniu TS następujące tematy:  
odpowiedzialność w oparciu o przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, komisja 
pojednawcza u pracodawcy, czynny żal: ratunek dla podatnika.
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St a łe  f e l i e tony  z amies zc z a ją: 
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Mieczysław GilJerzy Kłosiński Marek Jan  
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Strefa bardzo szara
24 proc. PKB, czyli aż 400 mld zł rocznie – na tyle Bank 

Światowy szacuje wartość szarej strefy w Polsce. Jeże-
li przyjmiemy, że poziom PKB na mieszkańca wynosi 15 
tysięcy euro, to tak naprawdę około 3,5 do 4 tysięcy euro 
każdemu z nas gdzieś się wymyka. Czy nielegalny rynek 
da się w ogóle ograniczyć?

Spór zbiorowy 
w Ossolineum

Trwa spór zbiorowy we wrocławskim Zakładzie Narodo-
wym im. Ossolińskich pomiędzy pracodawcą, a zakłado-
wą Solidarnością. Według nowego zapisu w Regulaminie 
Pracy pracownicy naukowi i kustosze mają stracić nabyte 
prawo do 36-dniowego urlopu oraz 36-godzinnego tygo-
dniowego wymiaru pracy. 
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Ponadto w każdym numerze oprócz tematyki związkowej i społecznej: gospodarka, historia, 
kultura, sport, krzyżówka i wiele więcej...
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Czy nas ma cieszyć to, że Donald 
I Wielki, zastał Polskę pracowniczą 
a zostawi urzędniczą? 

– na to pytanie w błyskotli-
wej analizie odpowiada znany 
publicysta Jan Kruk:

Na pytanie, czy jesteś za-

dowolony z przystąpienia Pol-
ski do Unii Europejskiej (UE), 
twierdząco odpowiedziało 89% 
obywateli. Ten wynik wywołał 

– w gronie tych, co uważa-
ją się za ojców chrzestnych 
naszej akcesji do UE – istną 
euforię. Ale czy na tak po-
stawione pytanie odpowiedź 
skołatanego narodu mogła 
być inna? Czy po katastro-
fie gospodarczej RWPG pod 
egidą ZSRR mieliśmy jakieś 
inne wyjście? Czy mieliśmy 
przyłączyć się do Wspólnoty 
Niepodległych Państw pod 
egidą Putina lub pozostać 
na uboczu tak jak Ukraina? 

Latające haki
„Wy macie coś na mnie, ja 

mam coś na was. Proponuję 
remis” – tak w filmie „Dom 
zły” esbek negocjował z mi-
licjantem. Doniesienia Paw-
ła Piskorskiego na temat fi-
nansowania dawnej partii 

Donalda Tuska przez Niem-
ców i informacje o ukraiń-
skich pieniądzach Aleksandra 
Kwaśniewskiego pokazują, że 
w polskiej polityce skończyła 
się gra na remis – pisze publi-
cysta TS – Jakub Jałowiczor.
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fot. sxc.hu

„Nie uwierzymy, dopóki 
nie zobaczymy podpisu 
premiera” 
W czwartek, 15 maja ok. godz 17.00 grupa około 100 górników 
ze Śląska przyjechała pod gmach Sejmu, aby wesprzeć przedsta-
wicieli stowarzyszeń protestujących w miasteczku namiotowym 
Społecznej Inicjatywy Obywatelskiej – SIO. Wieczorem górni-
cy poszli pod ambasadę Turcji i zapalili tam znicze w hołdzie 
tragicznie zmarłym kolegom z kopalni w Somie, gdzie w pod-
ziemnej katastrofie zginęło ponad 270 tureckich górników.

W piątek 16 maja o godz. 
12.00 w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów rozpocznie 
się spotkanie przedstawicieli 
górniczych central związko-
wych z premierem Donaldem 
Tuskiem. Górnicy oczekują od 
szefa rządu przedstawienia 

konkretnych rozwiązań do-
tyczących poprawy drama-
tycznej sytuacji w sektorze 
węglowym. 

– Na tzw. szczycie węglo-
wym w Katowicach 6 maja 
z ust pana premiera padło wie-
le ważnych deklaracji. Ale de-

klaracje to za mało. Górnictwo 
potrzebuje szybkich decyzji. 
Nie damy się już nabrać na 
kolejne obietnice bez pokry-
cia – mówi Jarosław Grzesik, 
przewodniczący górniczej So-
lidarności.

 Podczas obrad szczytu Do-
nald Tusk zapowiedział m.in. 
opracowanie wspólnie ze stro-
ną społeczną nowej strategii 
dla sektora górnictwa węgla 
kamiennego oraz nowej ustawy 
górniczej. Zadeklarował rów-
nież, że rząd zajmie się kwestią 
nadmiernego importu węgla ze 
Wschodu oraz usprawnieniem 
handlu tym surowcem na ryn-
ku krajowym poprzez utworze-
nie państwowych składów wę-
gla. Szef rządu zobowiązał się 
też do wykonania przeglądu, 
zbyt wysokich zdaniem stro-
ny społecznej, obciążeń pu-
blicznoprawnych nakładanych 
na polskie górnictwo. Strony 
uzgodniły także powołanie 
wspólnego rządowo-związko-
wego zespołu ds. unijnej poli-
tyki klimatyczno-energetycz-
nej. Pierwsze spotkanie tego 

zespołu odbyło się na począt-
ku tygodnia.

– Dopóki nie zobaczymy 
podpisu pana premiera pod 
konkretnym dokumentem, nie 
uwierzymy w żadne deklara-
cje i zapewnienia. Oczekuje-
my, że spotkanie w Warsza-
wie zaowocuje podpisaniem 
takich dokumentów w co naj-
mniej w kilku obszarach, np.  
w sprawie nadmiernego im-
portu węgla czy kwestii ob-
niżenia obciążeń publiczno-
-prawnych górnictwa – mówi 
Dominik Kolorz, przewodni-
czący śląsko-dąbrowskiej So-
lidarności.

Jak podkreśla Jarosław Grze-
sik, podczas piątkowego spotka-
nia okaże się, czy celem wizyty 
delegacji rządowej w Katowi-
cach była rzeczywiście troska 
o przyszłość branży górniczej, 
czy też wyłącznie chęć uspo-
kojenia nastrojów społecznych 
na Śląsku przed zbliżającymi 
się wyborami do Parlamentu 
Europejskiego. 

Więcej: www.
solidarnosckatowice.pl

Protest górników będzie 
protestem całego związku 
Jeśli rząd nie przedstawi w najbliższych dniach konkret-
nych decyzji dla rozwiązania dramatycznej sytuacji w gór-
nictwie, Solidarność zorganizuje ogólnopolską akcję prote-
stacyjną całego związku.

Obradująca 15 maja w War-
szawie Komisja Krajowa NSZZ 
Solidarność podjęła decyzję 
o wsparciu ewentualnego pro-
testu górników. Decyzja i ter-
min ewentualnej akcji uza-
leżniony jest od przebiegu 
i wyniku rozmów z rządem, 
które zaczynają się o 12.00 
w piątek 16 maja w Kance-
larii Premiera.

Podobnie członkowie KK 

zdecydowali o wsparciu ogól-
nopolskiej akcji protestacyjnej 
Sekretariatu Kultury i Środ-
ków Przekazu NSZZ Solidar-
ność przeciwko restruktu-
ryzacji telewizji publicznej, 
polegającej na wyprowadzeniu 
czterech głównych grup zawo-
dowych do firm zewnętrznych.

Członkowie Komisji powo-
łali również kapitułę Tytu-
łu Zasłużony dla NSZZ Soli-

darność i Honorowy Członek 
NSZZ Solidarność oraz podsu-
mowali pierwsze 10 dni kam-
panii „Sprawdzam polityka”. 
Z relacji wynika, że w tym 

okresie na stronie odnotowa-
no blisko milion odsłon, a co-
dziennie przybywa blisko 10 
tys. nowych użytkowników.

ml

Serwis Informacyjny Solidarności
Redaguje  Dział Informacji KK
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Julia Pitera na plakatach 
w Warszawie
W poniedziałek po południu na ulicach Warszawy pojawiły się 
2-osobowe zespoły poruszające się ze specjalnie przygotowa-
nymi banerami z wizerunkiem Julii Pitery. Mimo niesprzyja-
jącej pogody goboardy przemierzały najbardziej ruchliwe sto-
łeczne ulice, budząc zainteresowanie wśród przechodniów.

 To kolejny, po uruchomie-
niu strony internetowej, ele-
ment kampanii Sprawdzam 
polityka, przygotowanej przez 
Komisję Krajową NSZZ So-
lidarność. Celem akcji jest 
przedstawienie działań kan-
dydatów do Parlamentu Eu-
ropejskiego, którzy obecni na 
arenie krajowej (w Sejmie i Se-
nacie) głosowali za przyjęciem 
antypracowniczych przepisów, 
a teraz „chcą uciec do euro-
parlamentu”. Związek zwraca 
uwagę, że w Parlamencie Eu-
ropejskim rozstrzyganych jest 
wiele problemów społecznych 
i pracowniczych, dlatego tak 
ważne jest poznanie kandy-
datów, na których zamierza-
my oddać swój głos 25 maja.

Julia Pitera jest kandydatką 
do Parlamentu Europejskiego 
z okręgu wyborczego nr 5 War-
szawa II. Jako poseł głosowała 
m.in. za: wydłużeniem wieku 
emerytalnego, wprowadzeniem 
antypracowniczych zmian w ko-
deksie pracy i ustawie o związ-
kach zawodowych, wydłużeniem 
czasu pracy osób niepełnospraw-
nych, a także za ograniczeniem 
praw obywatelskich w ustawie 
o zgromadzeniach.

Goboardy pojawiły się już 
w Bydgoszczy, Łodzi, Kato-
wicach, Gdańsku Wrocławiu 
i Krakowie.  W Warszawie re-
klamy będzie można zobaczyć 
jeszcze 21 i 22  maja.

www.solidarnosc.org.pl/
mazowsze

Orłowski przepytał 
Zdrojewskiego!
Legnicę odwiedził wczoraj minister kultu-
ry Bogdan Zdrojewski, kandydat PO do eu-
roparlamentu. W centrum miasta musiał 
nieoczekiwanie zmierzyć się z działaczami 
Solidarności.

Kiedy minister wyszedł 
z kawiarni „Ratuszowa”, 
w której spotkał się z sym-
patykami PO i pracownikami 
legnickich instytucji kultury, 
związkowcy podeszli do niego, 

by wręczyć 
ulotkę informującą o tym, że 
oszukał wyborców.

– Bogdan Zdrojewski oszukał 
wyborców, a teraz chce uciec 
do parlamentu – przekonywał 

Bogdan Orłowski, przewodni-
czący Zarządu Regionu Zagłębie 
Miedziowe NSZZ Solidarności. 

Orłowski w obecności dzien-
nikarzy pytał ministra: „Jak 

głosował pan w sejmie w spra-
wie referendum w sprawie 
obowiązku szkolnego sze-
ściolatków? Jak głosował pan 
w sprawie wydłużenia czasu 
pracy dla osób niepełnospraw-
nych, a jak za za wydłużeniem 
wieku emerytalnego?”. Na twa-
rzy ministra widać było zdener-
wowanie całą sytuacją.

Grupa związkowców po ak-
cji w Legnicy pojechała za mi-
nistrem kultury do Głogowa.

www.solidarnosc.org.pl/
legnica

Przywitali posła plakatami 
„Sprawdzam polityka”
Poseł PO Adam Szejnfeld spotkał się w poniedziałek 
12 maja z wielkopolskimi pracodawcami. Udających 
się na spotkanie witały plakaty przypominające, jak 
kandydat na eurodeputowanego głosował w polskim 
parlamencie w ważnych sprawach społecznych i pra-
cowniczych. 

Ulotki z takim samym prze-
słaniem wręczano również 
przechodniom. W akcji wzięli 

udział członkowie Prezydium 
Zarządu Regionu Wielkopolska.

 www.solidarnosc.poznan.pl
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Nie jest dobrze  
Rozmowa z Danutą Wojdat pełnomocnikiem KK ds. kobiet

– W związku z Międzynaro-
dowym Dniem Rodziny pre-
zydent Komorowski składał 
Polakom życzenia, rząd po-
chylał się z troską nad ro-
dzinami. Jak naprawdę wy-
gląda sytuacja? Przecież nie 
jest dobrze?

– Oczywiście, że nie jest 
dobrze. Raczej powiedziała-
bym, że wręcz przeciwnie. 
Polakom brakuje stabilizacji. 
A to jest jeden z najważniej-
szych powodów, dla które-
go młodzi ludzie nie chcą za-
kładać rodzin. Jak przeżyją, 
skoro ich sytuacja zawodowa 
jest bardzo niestabilna? Jak 
założą rodziny, kupią miesz-
kania, skoro zatrudnienie na 
umowach śmieciowych wy-
klucza ich jako potencjalnych 
kredytobiorców?

Są dwa najważniejsze czyn-
niki, które powinny być speł-
nione, żeby młodzi ludzie za-
kładali rodziny. Pierwszy to 
stabilizacja zawodowa i finan-
sowa, która gwarantuje czło-

wiekowi, że jak straci pracę, 
dopóki nie znajdzie następ-
nej będzie otrzymywał godzi-
we świadczenie od państwa 
oraz drugi czynnik – dach nad 
głową. O tym wspomniałam 
przed chwilą – młodzi ludzie 
nie mają szans na kredyty, 
pracując na umowach tymcza-
sowych. A w tej akurat dzie-
dzinie jesteśmy przecież nie-
chlubnym liderem w Europie.

– Czyli państwo robi w tej 
sprawie za mało?

– Zdecydowanie za mało! 
Były już różne programy róż-
nych rządów, różne pomysły 
na poprawienie tej sytuacji. 
Ale wszyscy chyba są zgod-
ni co do jednego – w Polsce 
brakuje kontynuacji raz podję-
tych działań. Akcyjne pomy-
sły wprowadzane w różnych 
punktach zazwyczaj nie są 
spójne z innymi i nie uzdro-
wią tej bardzo trudnej sytu-
acji. Brakuje długookresowej 
strategii, która razem z sys-
temem wsparcia socjalnego 

na rzecz rodzin stworzy sku-
teczną politykę prorodzinną. 

– Ale urlopy macierzyńskie 
zostały wydłużone, doszły ta-
cierzyńskie itp...

– O tak. Płatny wydłużony 
urlop po urodzeniu dziecka 
to naprawdę godna pochwa-
ły inicjatywa. Trzeba jednak 
dodać, że kwestia ta nie po-
winna obejmować tylko i wy-
łącznie osób zatrudnionych 
na czas nieokreślony! W myśl 
Konwencji nr 156 Między-
narodowej Organizacji Pracy 
pracownicy mający obowiązki 
rodzinne powinni mieć takie 
same szanse jak inni. Polska 

jeszcze nie ratyfikowała tego 
dokumentu, proces trwa. A jak 
sami wiemy, w kraju jest jesz-
cze bardzo wiele do zrobienia.

Poza tym musimy sobie ja-
sno powiedzieć, że rodzina to 
nie tylko rodzice i dzieci. Ro-
dzina to twór wielopokolenio-
wy. Społeczeństwo nam się 
starzeje. Narastają przecież 
problemy związane z opie-
ką nad osobami starszymi. 
Brakuje rozwiązań prawnych 
tych kwestii. Myślę, że usta-
wa o opiekunach powinna zo-
stać rozszerzona o opiekę nad 
osobami zależnymi, nie tylko 
dziećmi. n

Rodzina to nie tylko obowiązki
Życzenia Piotra Dudy, przewodniczącego KK z okazji Między-
narodowego Dnia Rodziny, który obchodzony jest 15 maja: 

Dla znakomitej większości 
Polaków rodzina od lat pozo-
staje najważniejszą wartością 
w życiu. Jednak brak stabiliza-
cji zawodowej oraz finansowej 
młodych ludzi, kłopoty i trud-
ności, z którymi muszą borykać 
się rodziny wielodzietne, powo-
dują, że w Polsce rodzi się co-
raz mniej dzieci. Z przykrością 
stwierdzam, że nasze państwo 
stało się nieprzyjazne dla rodzin.

A przecież rodzina to nie 
tylko obowiązki, kłopoty, 

zmartwienia. To również ży-
ciowa szansa spełnienia ma-
rzeń i realizowania planów. 
To szansa na dzielenie się ra-
dością i miłością. 

Z okazji dzisiejszego świę-
ta życzę wszystkim członkom 
NSZZ Solidarność oraz ich ro-
dzinom zdrowia, wszelkiej po-
myślności w życiu prywat-
nym i zawodowym, a przede 
wszystkim – szczęścia rodzin-
nego.

Piotr Duda
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Wokół polityki rodzinnej 
W drugiej połowie 2013 roku rozpoczęła się realizacja projektu współ-
finansowanego z budżetu Państwa i Europejskiego Funduszu Społecz-
nego – Konstruktywny dialog III – wzmocnienie potencjału insty-
tucjonalnego NSZZ Solidarność. Jednym z tematów analizowanych 
w ramach projektu jest polityka rodzinna. Projekt zakłada m.in. do-
konanie diagnozy sytuacji w tym obszarze, analizę warunków i przy-
jętych rozwiązań oraz wskazanie najwłaściwszych działań. 

Na początku 2014 roku dr Arka-
diusz Durasiewicz – dziekan Wy-
działu Nauk Społecznych Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej im. Janusza 
Korczaka w Warszawie opracował 
raport „Bilans otwarcia – polityka 
rodzinna”, w którym zebrane zo-
stały informacje dotyczące zało-
żeń, narzędzi i finansowania po-
lityki 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 polityki ro-
dzinnej, w których wzięło udział 20 
uczestników związku zawodowe-
go NSZZ Solidarność z oddziałów 
całej Polski. Uczestników przywi-
tał Henryk Nakonieczny – członek 
Komitetu Sterującego projektu oraz 
Elżbieta Wielg – kierowniczka pro-
jektu, która również  przedstawi-
ła założenia projektu. Katarzyna 
Zimmer-Drabczyk, koordynator-
ka pilotażu, przedstawiła proces 
konsultacji projektu ustawy bu-
dżetowej. 

Pierwszego dnia spotkania prze-
prowadzone zostały warsztaty 
dotyczące współczesnych funk-
cji i zadań rodziny oraz zagrożeń 
związanych z rodziną. W ramach 
pierwszego ćwiczenia uczestni-
cy oceniali najważniejsze trendy 
związane z przemianami w ob-
szarze rodziny oraz określali rolę 
i możliwości państwa w przeciw-

działaniu negatywnm trendom. 
W ramach ćwiczenia drugiego 
uczestnicy warsztatów  dyskuto-
wali i pracowali nad realizowa-
nymi współcześnie funkcjami ro-
dziny – ich miejscem w hierarchii 
i właściwym sposobem realizacji. 
Trzecie ćwiczenie dawało uczest-
nikom możliwość w sposób kom-
pleksowy określić współczesne 
wyzwania i zagrożenia 
związane z rodziną – 
trendy w zakresie re-
alizacji poszczególnych 
funkcji rodziny, możli-
wości przeciwdziałania 
i zmieniania trendów, 
postulaty oraz narzędzia 
i sposoby ich realizacji. 

W pracach grup i dys-
kusjach brały udział: 
Danuta Wojdat –  lider-
ka zespołu, Agnieszka Kochańska 
– obserwatorka oraz Anna Wasz-
czuk – ekspert wewnętrzny. 

Następnie został przedstawio-
ny i omówiony Bilans Otwarcia 
w zakresie polityki rodzinnej.  
W pierwszej części omówione zo-
stały ogólne założenia polityki ro-
dzinnej, w tym zmiany kulturowe 
w życiu polskich rodzin, obecna 
sytuacja demograficzna w Pol-
sce, ekonomiczne aspekty rodziny 
polskiej oraz współczesne zagro-
żenia związane z rodziną. W dal-
szej części omówiona została do-
tychczasowa polityka rodzinna 
państwa polskiego i jej rola, a tak-

że przedstawione zostały szcze-
gółowo bezpośrednie (pieniężne 
i rzeczowe świadczenia na rzecz 
rodzin) i pośrednie (polityka ryn-
ku pracy, podatkowa, dochodowa, 
mieszkaniowa, ochrony zdrowia, 
edukacyjna i oświatowa, zatrud-
nienia) narzędzia polityki rodzin-
nej. Na zakończenie przedstawio-
ne zostały rozwiązania dotyczące 
polityki rodzinnej w wybranych 
krajach UE.

Drugiego dnia warsztatów 
uczestnicy zostali zapoznani z in-
strumentami dotyczącymi finan-
sowania polityki rodzinnej i wpły-
wem finansowania na kondycję 
polskich rodzin oraz rekomenda-
cjami polityki budżetowej dla poli-

tyki rodzinnej. W ramach tej części 
uczestnicy wraz z prowadzącymi 
przestudiowali ustawę budżeto-
wą za rok 2013 oraz założenia do 
ustawy pod kątem rodziny i poli-
tyki rodzinnej. Prowadzący wraz 
z uczestnikami doszli do wnio-
sku, że niezbędne jest umieszcze-
nie w ustawie budżetowej pozycji 
dotyczących wydatków związa-
nych z pośrednimi narzędziami 
polityki rodzinnej. W drugiej czę-
ści warsztatu dr Arkadiusz Dura-
siewicz przedstawił wyniki bada-
nia własnego dotyczącego polityki 
rodzinnej państwa polskiego i jej 
efektywności w świetle przeprowa-

dzonych badań. Zaprezentowane 
wyniki dotyczyły decyzji prokre-
acyjnych respondentek, czynni-
ków i narzędzi mogących wpłynąć 
na decyzje o urodzeniu dziecka, 
oczekiwania respondentek wo-
bec państwowej polityki rodzin-
nej oraz oceny polityki rodzinnej 
państwa polskiego w świetle prze-
badanych osób.

Na zakończenie wszyscy uczest-
nicy wraz z prowadzącymi doszli 
do głównego wniosku dotyczącego 
stworzenia Długookresowej Stra-
tegii Demograficznej Kraju wraz 
z Zintegrowanym Pakietem Wspar-
cia Socjalnego na rzecz rodzin jako 
dokumentów niezbędnych do re-
alizacji efektywnej polityki paro-

rodzinnej państwa pol-
skiego.

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 pewno szersze 

spojrzenie i dogłębniejszy efekt 
realizacji skutecznej polityki na 
rzecz rodzin.

Ostatecznie cel warsztatu zo-
stał osiągnięty poprzez wspólne 
wypracowanie wniosków koń-
cowych 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 Kurasiewicz
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. 

Janusza Korczaka  
w Warszawie

ROR PTPS
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