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Światowy Dzień Ofiar Wypadków przy Pracy

Skończyć z fikcją szkoleń BHP

Brak właściwego przygotowania pracowników do wykonywania niebezpiecznych zadań to jedna
z głównych przyczyn tragicznych zdarzeń w pracy. W ciągu sześciu lat Wielka Brytania ograniczyła liczbę śmiertelnych wypadków w pracy o ponad połowę. Polsce wciąż daleko do standardów takich krajów jak Szwecja, Finlandia, Holandia czy Szwajcaria. – Z pewnością szkolenia BHP bywają
powierzchowne, robione po łebkach, przeprowadzane dla papierka. A przecież najczęściej ulegają
wypadkom w pracy młodzi ludzie, zatrudnieni krócej niż rok. W budownictwie stanowią ponad 60
proc. poszkodowanych. Jeżeli kierownik, który winien sprawować nadzór, nie przeszkoli odpowiednio świeżo przyjętych osób, nie nauczy bezpiecznej pracy, to naraża ich na wypadek, a nawet trwałe inwalidztwo lub śmierć – mówi w rozmowie z „TS” Bożena Borys-Szopa, była Główna Inspektor
Pracy, a obecnie członek Rady Ochrony Pracy.

Komentarz tygodnia

Związek zawodowy
– liberalizm
w czystej postaci
Marek Lewandowski

Kim jest pracownik? To człowiek, który na rynku próbuje sprzedać swoją pracę po to, aby zarobić na utrzymanie, rozwój i wypoczynek. Za sprzedaż tego
co ma w głowie i mięśniach chce uzyskać jak najlepszą cenę.
A kim jest pracodawca? To też człowiek, albo osoba prawna, która próbuje na rynku sprzedać owoce swojego biznesu
po to, aby zarobić. Za sprzedaż tego co ma do zaoferowania
chce uzyskać jak najlepszą cenę, bo zysk jest sensem istnienia biznesu.
Miejscem, gdzie się spotykają pracodawcy i pracownicy, jest
firma, a źródłem zaspokojenia oczekiwań jednej i drugiej strony jest zysk. Tyle że pracodawca jest stroną silniejszą. Dlatego aby ją zrównoważyć pracownicy muszą działać wspólnie,
a formą wspólnego działania jest właśnie związek zawodowy.
To nic innego jak zorganizowani pracownicy, którzy dzięki
sile, jaką tworzą, mogą mieć wpływ na to, aby ich praca była
sprzedawana na lepszych warunkach. Wybierają spośród siebie lidera, aby ten występował w ich imieniu.
Jeśli więc ktoś mówi, że związki zawodowe to jakiś sztuczny socjalistyczny twór, to ja mówię nie – jeśli już, to liberalizm w czystej postaci. Racjonalne zachowanie roztropnych
ludzi, którzy wiedzą jak nie dać się robić w balona.
I to działa. Tam, gdzie pracownicy stworzyli silne związki
zawodowe, pracuje się lepiej, lepiej zarabia, a skala łamania
n
prawa jest istotnie mniejsza.

zaprenumeruj i czytaj

Kandydat nadziei

Nie da się już teraz przesądzić, jaki będzie wynik w pierwszej turze wyborów prezydenckich.
Jednak, obserwując kampanię Andrzeja Dudy,
widać, że pojawił się polityk, który podnosi na
Jerzy Kłosiński
duchu wielu Polaków. Kandydat PiS-u spotkał
się w ubiegłym tygodniu z Komisją Krajową naszego związku. Uczestniczyłem w tym spotkaniu i zobaczyłem, że
zarówno deklaracje Andrzeja Dudy a szczególnie jego niekłamane
zaangażowanie w problemy, przed którymi stoi nasz kraj, wzbudzały
wśród zebranych silne przekonanie, że mamy przed sobą przyszłego prezydenta RP. Andrzej Duda wie, że jako prezydent RP mógłby
zrobić naprawdę dużo i jego plany działania odnoszą się do zupełnie fundamentalnych spraw, istotnych też dla Solidarności. Dobitnie już na początku podkreślił, że jemu zależy na dokonaniu zwrotu w polskiej gospodarce, doprowadzeniu do reindustrializacji kraju
i wprowadzeniu go na ścieżkę autentycznego rozwoju. Chce skończyć z patologiami na rynku pracy, znamienne było gdy powiedział,
że umowy śmieciowe mogą być tylko wyjątkiem a nie regułą, również zaznaczył, że jedną z pierwszych jego inicjatyw będzie wycofanie ustawy o wydłużonym wieku emerytalnym. Przekonywał swoją
wiedzą, projektami działań, ale też swoją osobowością. Wiedzą, bo
ma za sobą jako prawnik już dość długą praktykę w instytucjach państwa, szczególnie w Kancelarii Prezydenta, u boku śp. prezydenta RP
Lecha Kaczyńskiego, a następnie jako poseł wielu kadencji. Planem
działań, który jest projektem całościowym naprawy Polski. A także
tym, czego nie ma najpoważniejszy kontrkandydat, Bronisław Komorowski – czyli energią i zapałem do zdecydowanych działań jako
prawdziwy przywódca kraju. To szczególnie przekonuje ludzi podczas
spotkań wyborczych. Miałem okazję właśnie w Trójmieście i na Wybrzeżu przyjrzeć się kilku takim, zawsze tłumnym spotkaniom. Znamienne, że ludzie widzą znowu nadzieję, którą przynosi polityk. To
niespotykany od lat w Polsce przypadek.
n
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Dialog społeczny
powinien być bliżej
prezydenta
– W pierwszej kolejności zajmę się ochroną
polskiej ziemi i cofnięciem wieku emerytalnego
– zadeklarował na spotkaniu z Komisją Krajową NSZZ Solidarność 16 kwietnia kandydat na
prezydenta Andrzej Duda. – W moim przekonaniu prezydent powinien być patronem dialogu społecznego – podkreślał wielokrotnie.
W numerze relacja ze spotkania.

Co gryzie muzealników
„Ostatnie lata to dobry czas dla muzealnictwa” – minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzata Omilanowska, kwiecień 2015.
„Doskrobaliśmy się do dna naszego garnka, muzeum nie płaci już niektórych zewnętrznych zobowiązań, czekając na przyszłoroczny (zmniejszony)
budżet” – anonimowy blogier z Muzeum Warmii i Mazur, grudzień 2014.
O pomyśle uwolnienia zawodu muzealnika i zamrożeniu płac w muzeach
pisze Ewa Zarzycka.

St ałe felietony zamieszc zają:

Wszyscy jesteśmy nauczycielami – pisze w felietonie dr Paweł Janowski

W wyjątkowo trudnej sytuacji jest polska
edukacja, w bardzo trudnej sytuacji znaleźli
się dyrektorzy szkół, w niebezpieczeństwie są
nauczyciele. Zagrożone są dzieci, zwłaszcza
z biednych rodzin, z małych miasteczek i wiosek, dzieci niepełnosprawne. Dlatego trzeba
im pomóc. Ani premier Kopacz, ani minister Kluzik-Rostkowska
nie podjęły sensownych rozmów z nauczycielami. Kpią sobie ze
zdrowego rozsądku Polaków. No, ale pani Kopacz prawie płacze,
gdy pochyla się nad kolejnymi trudnymi zagadnieniami. Głos jej
się łamie, do oczu napływają łezki, dłonie układają się pod odpowiednim, długo ćwiczonym kątem... Potem idzie na fajkę na zapleczu, powydziera się na podwładnych, opadnie z sił w fotelu premierowskim, przyjmie hołdy od watahy oszustów. Dzień zaliczony.
A że pozostały nierozwiązane problemy? Kto by się przejmował.

Jerzy Kłosiński

Ryszard Bugaj

Mieczysław Gil

Jan Pietrzak

Marek
Lewandowski

Cezary
Krysztopa

Stanisław
Żaryn

Marek Jan
Chodakiewicz

Porad prawnych udzielają eksperci związkowi. W tym wydaniu TS następujące tematy:
międzyzakładowa
założenia
rządowego
komisja
projektu
koordynacyjna
zmian w kodeksie
(MKK), pracy
prawodotyczącego
do zasiłku przedemerytalnego
terminowych umów o pracę,
a dochódzwolnienia
z wynajmulekarskiego, zmiana imienia i nazwiska: kiedy można z niej skorzystać?
kontrola
zaprenumeruj i czytaj
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System skrojony
dla bogatych

Polski system podatkowy jest dziurawy jak szwajcarski ser i skrojony pod
największych graczy na rynku. Dotyczy
to przede wszystkim VAT-u i akcyzy, ale
widać to i przy podatku dochodowym od
osób fizycznych (PIT).

Wszyscy na tym tracą
Nawet urzędy centralne, które powinny być wzorem dla
innych, wciąż rzadko albo wcale nie stosują klauzul społecznych. A tracą na tym wszyscy – ocenili uczestnicy debaty
zorganizowanej przez Komisję Krajową Solidarności i Fundację CentrumCSR.PL.

Twoje czyny cię osądzą

W numerze relacja ze spotkania z dr. Wandą Półtawską,
przyjaciółką papieża Jana Pawła II, która w 70. rocznicę wyzwolenia Ravensbrück opowiadała w Muzeum Niepodległości
w Warszawie o eksperymentach medycznych przeprowadzanych w obozie, a także kryzysie człowieczeństwa i lekceważeniu nauczania Ojca Świętego.

Kluczowe 48 godzin

Wywiad-rzeka z Małgorzatą Wassermann to jedno wielkie
oskarżenie polityków PO – a Donalda Tuska w szczególności – którzy do dziś utrzymują, że po katastrofie smoleńskiej
państwo zdało egzamin.

Ponadto w każdym numerze oprócz tematyki związkowej i społecznej: gospodarka, historia,
kultura, sport, krzyżówka i wiele więcej...
zaprenumeruj i czytaj
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„Chcę konsekwentnie
naprawiać Polskę” – spotkanie
z kandydatem na prezydenta
– W moim przekonaniu prezydent powinien być patronem dialogu
społecznego w Polsce – podkreślał wielokrotnie kandydat na prezydenta RP Andrzej Duda podczas spotkania z członkami Komisji
Krajowej NSZZ Solidarność w Gdańsku. – Prezydent jest wybierany
przez naród. Nie służy żadnej grupie ani partii politycznej – mówił
poseł Duda i zadeklarował, że ochrona polskich ziem i przywrócenie
poprzednio obowiązującego wieku emerytalnego to priorytetowe
inicjatywy, jakie podejmie, jeżeli zostanie wybrany prezydentem.
Spotkanie z europosłem Prawa zaproszenia na mafijne imprezy
i Sprawiedliwości, kandydatem do SKOK Wołomin – mówił Piotr
na prezydenta RP, Andrzejem Duda. – Jednak nigdy nie brałem
Dudą w Gdańsku, w siedzibie So- w nich udziału. A politycy, którzy
lidarności rozpoczął Piotr Duda,
przewodniczący KK oświadczeniem w sprawie ataków polityków
oraz mediów pod adresem spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych SKOK. – SKOKI to
dziecko Solidarności i będziemy
go bronić – mówił szef związku.
– Ta instytucja wiele razy wspierała i pomagała obywatelom, którzy przez transformację ustrojową
zostali bez pracy. A teraz Platforma Obywatelska chce zniszczyć
teraz tak głośno krzyczą i krytykutę dobrą i mądrą ideę.
Lider Solidarności podkreślił, ją, bywali na tych mafijnych spoże tam, gdzie dochodzi do patolo- tkaniach. I nawet brali pieniądze
gii, trzeba ją zwalczać. Są do tego za swoje wystąpienia – podkreślił
przeznaczone odpowiednie orga- i pokazał zebranym statuetkę Feny, np. prokuratura. Nie można niksa, najwyższego odznaczenia
natomiast uderzać w całą insty- przyznawanego przez spółdzieltucję. – Wielokrotnie dostawałem cze kasy. – Dostałem tę nagrodę
zaprenumeruj i czytaj

w zeszłym roku za promowanie
idei SKOKów i jestem bardzo z niej
dumny – kontynuował przewodniczący KK. – Tak więc apeluję
do „Gazety Wyborczej” i „Newsweeka” – już nie szukajcie kto
dostał Feniksa! Ja dostałem i z
dumą to wszystkim oświadczam
– podsumował Piotr Duda.
Następnie przewodniczący
przywitał gościa, kandydata na
prezydenta Andrzeja Dudę, podkreślając, że członkowie Solidarności wiedzą i pamiętają kto był
za podwyższeniem wieku emerytalnego i elastycznym czasem pracy. – To jest dla nas nie do przyjęcia! – mówił. – Pamiętamy o tym
i rozliczymy za to w wyborach!
Kandydat na prezydenta przedstawił najpoważniejsze jego zdaniem problemy, które należy rozwiązać, aby Polska mogła wrócić
na drogę rozwoju. – Trzeba z uporem i konsekwentnie naprawiać
Polskę – mówił. – Wierzę, że jest
to możliwe.
Duda wspominał
o trudnościach w gospodarce,
o problemach Polski powiatowej,
o słabościach w służbie zdrowia

i edukacji, o prawie podatkowym.
Wskazywał na nieskuteczne ruchy
w polityce zagranicznej.
– Prezydent powinien być odważny, żeby bez kompleksów
i strachu sprzeciwiać się niemądrym ustawom, przyjmowanym
bez konsultacji społecznych – pod-

więcej informacji na: www.tygodniksolidarnosc.com

kreślał europoseł. Zdaniem Andrzeja Dudy wydłużenie czasu
pracy do emerytury to jedna z najdrastyczniejszych zmian wprowadzonych w ostatnim czasie
z pominięciem protestów strony społecznej. – Jeśli dialog społeczny upada, prezydent musi
być jego kreatorem – mówił poseł Duda i wyjaśniał, że czuwanie nad przestrzeganiem Konstytucji to podstawowy obowiązek
głowy państwa. – Dialog jest zapisany w naszej konstytucji jako
podstawowe prawo. Jeśli dialog
społeczny upada, prezydent musi
być jego kreatorem – podkreślał
kandydat i złożył zobowiązanie,
że sprawa wieku emerytalnego
będzie obok ochrony ziem polskich jedną z pierwszych spraw,
jakimi zajmie się po wyborach.
Europoseł mówił też o tym,
że prezydent powinien mieć wizję rozwoju kraju, podejmować
działania prospołeczne i propaństwowe. – Rozwój Polski musimy oprzeć na rozwoju gospodarki i przemysłu – tłumaczył.
– Zamierzam strzec paragrafu
20 Konstytucji RP, który mówi,
że społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu
i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju
gospodarczego RP.
Andrzej Duda został przyjęty
przez związkowców w bardzo ciepły sposób. Janusz Śniadek, poseł PiS, były przewodniczący KK
podkreślał, że kandydat na prezydenta jest jednym z depozytariuszy spuścizny po śp. prezydencie
Lechu Kaczyńskim.
– Członkowie Solidarności oraz
ich rodziny wiedzą dobrze na kogo
głosować w wyborach prezydenckich – zakończył spotkanie przewodniczący KK.
hd
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W obronie dobrego
imienia i wizerunku
NSZZ Solidarność
Henryk Grymel, przewodniczący Sekcji Krajowej Kolejarzy
NSZZ Solidarność wydał oświadczenie w sprawie nieprawdziwych informacji zawartych w artykule „Kolejowi biznesmeni”
w Pulsie Biznesu nr 67 z dn. 9.04.2015 r.
W związku z informacjami oraz żaden z pracowników tej
o powiązaniach rodzinnych z wła- spółki nie są w jakikolwiek spościcielami firmy ANTRA, a także sób powiązani, ani rodzinnie, ani
sugestiami o powiązaniu działal- towarzysko czy tym bardziej bizności związkowej z działalnością nesowo z Grymelem.
biznesową, szef sekcji oświadcza,
Publikacja w Pulsie Biznesu
że ani właściciele firmy ANTRA godzi w dobre imię przewodni-

czącego SKK, a także podważa zaufanie do niego jako do
działacza związkowego. „Te
fałszywe informacje i insynuacje są kolejnym bezpardonowym atakiem na Sekcję
Krajową Kolejarzy NSZZ Soli-

darność i moją osobę” – podkreśla Grymel i oświadcza,
że w obronie swego dobrego imienia i wizerunku NSZZ
Solidarność zamierza wystąpić na drogę sądową.
hd

Prezydium KK negatywnie o poselskim projekcie zmian FUS
wnoszonych składek. Tymczasem związek podkreśla, że „jako
uczestnicy systemu ubezpieczeń
społecznych wszyscy ponosimy
ciężary solidaryzmu międzypokoleniowego”.

fot. P. Machnica

Obradujące w Gdańsku prezydium KK NSZZ Solidarność negatywnie zaopiniowało poselski projekt klubu parlamentarnego Sprawiedliwa Polska ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz innych ustaw.
Solidarność uważa, że propono- Ubezpieczeń Społecznych. Prawwane zmiany są zagrożeniem dla dopodobne wydaje się, że osoby
stabilności systemu ubezpieczeń o wysokich dochodach i dużej zaspołecznych. Postulowane obniże- pobiegliwości chętnie poszukają
nie obowiązkowych najniższych w takiej sytuacji zupełnie innych
składek na ubezpieczenie emery- instrumentów swego zabezpietalne przyczyni się do znacznego czenia na starość, a to spowoduograniczenia wpływów Funduszu je znaczne obniżenie wysokość

XVI Ogólnopolska Pielgrzymka do Lichenia
Region Mazowsze zaprasza na XVI Ogólnopolską Pielgrzymkę NSZZ Solidarność do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu w dniu 26 kwietnia br. Tegoroczne hasło pielgrzymki
brzmi: Maryja wspiera w nawracaniu i ewangelizacji.
PROGRAM:
26 kwietnia 2015 (niedziela)
Godz. 10.30 Rejestracja pocztów sztandarowych
Godz. 11.15 Wprowadzenie
pocztów sztandarowych do
bazyliki
Godz. 12.00 Wprowadzenie
relikwii bł. Ks. Jerzego Popiełuszki Patrona NSZZ Solidarność
UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA

zaprenumeruj i czytaj
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Prezydium KK ostrzega, że zaproponowane w projekcie rozwiązania przyczyniłyby się do
zróżnicowania sytuacji osób ubezpieczonych, zwłaszcza tych o najniższych dochodach, które nie
zdecydowałyby się na przejście
do systemu minimalnego świadczenia. Związek nie zgadza się na
taki demontaż systemu ubezpieczeń społecznych.
hd

Gody. 13.45 Złożenie kwiatów pod pomnikami: Bł. Jana
Pawła II, Bł. Jerzego Popiełuszki, Powstania NSZZ Solidarność.
Informacja i zapisy (imię
i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, telefon kontaktowy) w Dziale Informacji
i Promocji tel. (22)314-80-17
do dnia 20 kwietnia br. Odpłatność dla członków związku ok. 35 zł.
www.solidarnosc.org.pl/
mazowsze
red.hd
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fot. W. Obremski

Sekcja Krajowa Przemysłu
Lotniczego: albo spotkanie,
albo protest
– Albo dojdzie do spotkania z premier Ewą Kopacz i szefem
MON Tomaszem Siemoniakiem, podczas którego chcemy
uzyskać wyjaśnienia dotyczące niejasności wokół przetargu
na śmigłowce dla armii, albo związkowcy rozpoczną protest
– zapowiada Roman Jakim, przewodniczący Krajowej Sekcji
Przemysłu Lotniczego NSZZ Solidarność.
W połowie stycznia mi- ność z WSK PZL Rzeszów, PZL
nister Tomasz Siemoniak, Mielec i PZL Świdnik. Po raz
minister obrony narodowej pierwszy w historii przetarzobowiązał się, że do proce- gów strona związkowa miała
dury przetargu na 70 śmi- mieć swojego przedstawiciegłowców dla polskiej armii la przy komisji przetargowej.
zostanie dopuszczany tzw.
Niestety, obserwator uzyspołeczny obserwator, któ- skał dostęp do dokumentów
rego wspólnie wyłoniły za- zaledwie dwa tygodnie przed
kłady w Mielcu i Świdniku. zapowiadanym przez MON
Obietnica została złożona ogłoszeniem informacji, któw obecności przewodniczą- re śmigłowce przejdą do fazy
cego KK oraz szefów Komisji testowej. „W tak krótkim czaZakładowych NSZZ Solidar- sie ocena co do przejrzysto-

Sektor finansów najbardziej
stresogenną branżą

Presja sprzedażowa oraz nacisk na zyski za wszelką cenę
powodują, że sektor bankowości jest jednym z najbardziej
narażonych na występowanie czynników stresogennych.
W Warszawie odbyło się szkolenie dla pracowników sektora
bankowego na temat: „Zapobiegania skutkom stresu zawodowego i kształtowania psychospołecznych warunków pracy”.
Zaproszenie na szkolenie kusji nad systemowymi spozostało skierowane również sobami rozwiązywania probledo przedstawicieli pracodaw- mów związanych ze stresem
ców. Ich udział w spotkaniu odczuwanym przez pracownipozwolił na rozpoczęcie dys- ków i zarządzających.
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ści i transparentności całego
procederu przetargowego jest
niemożliwa” – piszą związkowcy i zwracają uwagę, że
takie działania stawiają pod
znakiem zapytania jakość intencji ministerstwa.
Solidarność wycofuje swojego przedstawiciela z Komisji

– Presja sprzedażowa, nacisk na zyski za wszelką cenę
oraz zwolnienia powodują, że
sektor bankowości jest jednym z najbardziej narażonych
na występowanie czynników
stresogennych – argumentuje Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu
Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność.
Prowadzący szkolenie dr
Mateusz Warchał przedstawił rekomendacje dotyczące

więcej informacji na: www.tygodniksolidarnosc.com

Przetargowej i oczekuje wyjaśnienia wszystkich niejasności związanych z przetargiem.
W innym wypadku, Sekcja
Krajowa Przemysłu Lotniczego podejmie akcje protestacyjne przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i MON.
hd

konieczności wprowadzenia
zmian legislacyjnych w zakresie ochrony pracowników przed stresem zawodowym oraz pełnego wdrożenia
w Polsce Europejskiego Porozumienia Ramowego Dotyczącego Stresu Związanego
z Pracą, sygnowanego przez
partnerów społecznych w całej Europie.
Szkolenie zostało zorganizowane przez Centralny Instytut
Ochrony Pracy we współpracy z Krajowym Sekretariatem
Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność i jest
realizowane w ramach Europejskiej Kampanii „Stres
w pracy? Nie, dziękuję!”.
Alfred Bujara,
przewodniczący KSBHiU
NSZZ Solidarność
red.hd
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Wzrosła liczba zdecydowanych na podjęcie pracy za granicą

fot. I. Sakowicz

Z najnowszego raportu Work Service „Migracje zarobkowe
Polaków” wynika, że co piąty Polak nie wyklucza takiej możliwości w ciągu najbliższego roku. Odsetek zdecydowanie
planujących wyjazd z kraju wzrósł, zdecydowanych na emigrację jest już o 250 tys. osób więcej niż w roku ubiegłym.

W nocy z 21 na 22 stycznia w całym kraju odbyło się liczenie osób bezdomnych. Według ostatniego badania przeprowadzonego w 2013 roku problem bezdomności dotyka
w Polsce ponad 30 tysięcy osób, w tym aż 1,5 tysiąca dzieci.
Ogólnopolskie badanie tro” podaje zatrważające wyliczby osób bezdomnych niki poprzedniego liczenia.
zorganizowane przez MiniProblem bezdomności dosterstwo Pracy i Polityki So- tyczy w Polsce ponad 30 tycjalnej odbywa się co dwa sięcy osób. 12 proc. z nich to
lata. W akcji uczestniczą set- młodzi ludzie jeszcze przed
ki streetworkerów, pracow- trzydziestką, w tym aż 1,5
ników socjalnych, strażni- tysiąca dzieci. Aż 80 proc.
ków miejskich, policjantów bezdomnych stanowią mężi wolontariuszy z organiza- czyźni (24,5 tys. osób), ponad
cji pozarządowych. Licze- 14 proc. – kobiety. Większość
niem objęte są noclegow- bezdomnych kiedyś prowanie, schroniska i placówki dziła normalne życie. Wielu
opiekuńcze, pustostany, te- z nich ma tytuł magistra. Najreny ogródków działkowych częstszą przyczyną bezdomi nieużytków, klatki schodo- ności są eksmisja i wymelwe i piwnice. Dziennik „Me- dowanie, konflikty rodzinne

zaprenumeruj i czytaj

Połowę rozważających wyjazd
stanowią bowiem osoby bez dochodów, a aż 31% pracujący za
najniższe stawki wynagrodzenia. Wyniki badania pokazują
również, że mieszkańcy miejscowości o niskich perspektywach pracy czy rozwoju zawodowego są bardziej skłonni do
emigracji – 36% rozważających
wyjazd to mieszkańcy małych
miast i taki sam odsetek dotyczy osób mieszkających na wsi.
Polacy rozważający emigrację najczęściej wskazywali chęć
wyjazdu do Wielkiej Brytanii
(27%), Niemiec (26%), Norwegii
(11%) i Holandii (9%). Podobnie jak w ubiegłym roku wśród
preferowanych kierunków wyjazdów dominowały kraje Unii
Europejskiej (72%).

i uzależnienia. Kolejne to brak
pracy i zadłużenie.
– Żyjemy w kraju patologii społecznych – mówi Piotr
Duda, przewodniczący KK. –
Będziemy wszystko robić, aby
sprawy pracowników w Polsce, bezrobotnych, biednych
i wykluczonych stały się podstawową sprawą do rozwiązania przez rządzących – dodaje i zwraca uwagę, że jednym
z głównych postulatów kiero-

wanych do rządu przez Solidarność, a także przez Sztab
Protestacyjny trzech central
związkowych jest wypracowanie skutecznego programu
walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym
zwiększenia wysokości progów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej.

hd

hd

fot. W. Obremski

30 tysięcy bezdomnych,
w tym 1,5 tysiąca dzieci

Tak jak w ubiegłym roku co
piąty (20,7%) Polak jest gotowy rozważyć emigrację, jeśli
zajdzie taka potrzeba lub możliwość. Zdecydowanie planujących wyjazd jest dziś 6,4%
Polaków. Oznacza to, że o 250
tys. osób wzrosła liczba zdecydowanych na podjęcie pracy
za granicą.
Wyniki badania wskazują,
że perspektywa emigracji najrzadziej kusi osoby dobrze wykształcone, a najczęściej posiadające wykształcenie średnie
i podstawowe. Wśród rozważających emigrację najczęściej
znajdowały się także osoby uczące się lub studiujące (29%) i zatrudnione na pełen etat (25%).
Kluczowym powodem wyjazdu jest wysokość wynagrodzenia uzyskiwanego w Polsce.

więcej informacji na: www.tygodniksolidarnosc.com
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