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e-Tygodnik Regionu  

Środkowo-Wschodniego  

Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego G łos związkowca 
Numer 27/2016  

       28.09.2016 

NSZZ "Solidarność" podkre-

śla, że zrzesza wszystkie grupy 

zawodowe medyczne i nieme-

dyczne, pracujące w placów-

kach medycznych. Postulat 

Związku o podwyżkach dotyczy 

wszystkich pracowników sekto-

ra ochrony zdrowia. Sekretariat 

Ochrony Zdrowia wydał komu-

nikat po spotkaniu z Prezes Ra-

dy Ministrów. 

W spotkaniu, oprócz premier 

Szydło, brali udział minister Elż-

bieta Witek, minister zdrowia 

Konstanty Radziwiłł oraz wicemi-

nister pracy Stanisław Szwed.  

"S" reprezentuje wszystkich pracowników 

ochrony zdrowia. 

Reprezentanci SOZ przed-

stawili sytuację w służbie zdro-

wia oraz niezbędne działania 

naprawcze. Premier Szydło zo-

bowiązała się do przedstawie-

nia w ciągu tygodnia nowego 

projektu o minimalnym wzroście 

wynagrodzeń w służbie zdro-

wia, a także projektów ustaw do 

konsultacji społecznych: o sieci 

szpitali, o ratownictwie medycz-

nym i o podstawowej opiece 

medycznej.  

Rozmowy dotyczyły również 

Państwowego Ratownictwa Me-

dycznego i Państwowej Inspek-

cji Sanitarnej. Padła zapowiedź 

przekazania dodatkowych środ-

ków finansowych na funkcjono-

wanie PRM. W kwestii inspekcji 

sanitarnej rozmawiano o pro-

jekcie powrotu do pionizacji 

PIS i utrzymania jej dotychcza-

sowych zadań. 

Szefowa "Solidarności" ochro-

ny zdrowia podziękowała wszyst-

kim związkowcom za solidarne 

poparcie protestu. 

Pełna treść komunikatu do-

stępna jest na stronie 

www.solidarnosc.org.pl 

www.solidarnosc.org.pl 
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Zakup żywności i odzieży za 

środki pochodzące z rządowego 

programu zdeklarowało aż 42 

proc. rodzin, które wzięły udział  

w badaniu. 34 proc. ankietowa-

nych przeznaczyło je na opłaty 

związane z przedszkolem, a 32 

proc. na edukację i zajęcia dodat-

kowe dzieci. Remont domu czy 

kupno dóbr trwałego użytkowania 

znalazły się zdecydowanie na 

dalszym planie. Na taki sposób 

wydatkowania pieniędzy zdecy-

dowało się jedynie, analogicznie 

3,7 i 2,6 proc. respondentów. 

W ocenie Joanny Krupskiej, 

przewodniczącej Związku Du-

żych Rodzin 3Plus środki z pro-

gramu, przez zdecydowaną 

większość rodzin, wydawane są 

w sposób odpowiedzialny. Pro-

gnozy przeciwników programu, 

mówiące o nieracjonalnym ko-

rzystaniu z rządowego wsparcia 

i przeznaczaniu pieniędzy na 

alkohol i inne używki, nie ziściły 

się. – Rodziny w dużej mierze 

wydają te środki na sprawy 

związane z wyżywieniem dzieci 

i ich edukacją. Mogą pozwolić 

Rodziny racjonalnie 

gospodarują  

pieniędzmi  

z programu 500+ 

Najwięcej pieniędzy z programu Rodzi-

na 500+ wydawanych jest na podstawowe 

rzeczy: żywność i odzież, opłaty związane 

z przedszkolem oraz edukację dzieci – wy-

nika z badań przeprowadzonych przez In-

stytut Rozwoju Gospodarki Szkoły Głów-

nej Handlowej i Konferencję Przedsię-

biorstw Finansowych. 

sobie na zakup produktów żyw-

nościowych lepszej jakości czy 

zapewnienie dzieciom dodatko-

wych zajęć, na które wcześniej 

nie było ich stać – mówi Joanna 

Krupska. Jak wskazują wyniki 

badania, które przeprowadził 

Instytut Rozwoju Gospodarki 

SGH i KPF, może się także oka-

zać, że nie sprawdzą się zapo-

wiedzi sceptyków mówiące  

o wypchnięciu kobiet z rynku 

pracy. Ponad 40 proc. respon-

dentów zadeklarowało bowiem, 

że środki z programu w przy-

szłości zamierza przeznaczyć 

na opiekę przedszkolną. – Mo-

że to oznaczać, że wbrew po-

wszechnym obawom aktywność 

zawodowa kobiet z młodszych 

grup wiekowych nie ulegnie wy-

raźnemu zmniejszeniu – oce-

niają autorzy badania. 

W blisko połowie rodzin ko-

rzystających z programu Rodzi-

na 500+ dochód na jedną oso-

bę nie przekracza tysiąca zło-

tych. Aż u 26 proc. uczestników 

badania był on niższy niż 550 zł 

na osobę. W ocenie Joanny 

Krupskiej te dane obrazują ska-

lę niedofinansowania i ubóstwo 

polskich rodzin. Bieda najbar-

dziej widoczna jest w rodzinach 

wychowujących kilkoro dzieci.  

– Do tej pory ubóstwo rosło 

wraz z każdym kolejnym dziec-

kiem. W 2014 roku 27 proc. ro-

dzin z czworgiem i więcej dzieci 

żyło poniżej skrajnego progu 

ubóstwa – przypomina Joanna 

Krupska. 

W perspektywie krótkotermi-

nowej program ma wspierać kon-

sumpcję, przyczyniać się do 

wzrostu popytu, a w efekcie do  

oczekiwanego wzrostu gospo-

darczego. W dłuższej perspek-

tywie powinien doprowadzić do 

poprawy dzietności Polek  

i wzrostu demograficznego. Czy 

ten cel uda się zrealizować, 

okaże się dopiero za kilka lat.  

– Jeszcze jest za wcześnie, że-

by stwierdzić, czy dzięki progra-

mowi poprawi się sytuacja de-

mograficzna w Polsce, ale na 

pewno zmniejszy się ubóstwo. 

Wzrośnie poziom życia rodzin  

i poczucie godności. Podniesie 
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się też jakość wychowania, ro-

dziny będą w stanie nieco lepiej 

odpowiadać na potrzeby rozwo-

jowe swoich dzieci – mówi 

przewodnicząca Stowarzysze-

nia Dużych Rodzin 3Plus.  

Program 500+ zaczął obowią-

zywać w kwietniu tego roku. Jak 

poinformowała na początku wrze-

śnia Elżbieta Rafalska, minister 

rodziny, pracy i polityki społecz-

nej, do końca lipca złożonych 

zostało 2,7 mln wniosków, a 

wsparcie otrzymało 3,6 mln dzie-

ci. Od kwietnia do końca lipca 

wydano na ten cel 7 mld zł. Re-

sort szacuje, że w tym roku na 

program 500+ przeznaczonych 

zostanie 17 mld zł, w przyszłym 

ponad 22 mld zł. 

Program zakłada, że bez 

względu na dochody, świadcze-

nie wychowawcze w wysokości 

500 zł na drugie i kolejne dziec-

ko otrzyma rodzina, w której naj-

starsze dziecko nie ukończyło 18 

lat. W przypadku rodzin z jed-

nym dzieckiem wprowadzony 

został próg dochodowy wynoszą-

cy 800 zł na osobę lub 1200 zł  

w przypadku dziecka z niepełno-

sprawnością. 

 

Źródło: 

www.solidarnosckatowice.pl  

Agnieszka Konieczny 

infografika na podstawie 

danych z badań przeprowa-

dzonych przez Instytut Rozwo-

ju Gospodarki Szkoły Głównej 

Handlowej i Konferencję 

Przedsiębiorstw Finansowych. 

Serdeczne wyrazy żalu i wspóczucia 

 

dr JUSTYNIE HORBOWSKIEJ 
 

z powodu śmierci 

MAMY 

składa 

 

Regionalna Sekcja Służby Zdrowia 

Regionu Środkowo-Wschodniego  

NSZZ „Solidarność” 

INFORMACJA! 
 

XXIX Walne Zebranie Delegatów  

Regionu Środkowo-Wschodniego  

NSZZ „Solidarność”  

odbędzie się 19 października 2016 r.  

w Lublinie. 

Szczegółowe informacje już wkrótce. 
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