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1. RYNEK PRACY MARNY. CO O TYM DECYDUJE? 

 

Po 20 latach gospodarki rynkowej wciąż nie wszystko działa tak jak powinno. Wiele bolączek gnębi rynek pracy, przy 

czym tylko niektóre z nich mają związek z ogólną recesją w światowej gospodarce. Jakie rzeczy musiałyby się zmie-

nić, by jego stan uległ zauważalnej poprawie? 

 

 
        (PAP/A) 

 

Niskie zarobki. To według wielu pracowników, a także i ekspertów, główna bolączka polskiego rynku pracy. Zgodnie 
z przewidywaniami analityków, Polska może osiągnąć poziom płac, jaki obecnie osiągnęły kraje „starej Unii”, za 35 lat 
– jednak przy wzroście PKB o 3 proc. rocznie. A że takiego wzrostu raczej nie da się utrzymać, więc okres ten się 
wydłuży. A przecież Zachód odskoczy w tym czasie jeszcze dalej. Eksperci wskazują, że niskie płace sprzyjają wzro-
stowi bezrobocia, gdyż kto mało zarabia – mało wydaje, a to przekłada się na spadek produkcji i zwolnienia. Obser-
wacje rynków pracy wskazują też, że małe dysproporcje w dochodach – jak np. w Skandynawii – łagodzą skutki kry-
zysu. Tymczasem 3,5 tys. zł średniej pensji w Polsce to jedna z najniższych stawek w Europie. Blisko pięciokrotnie 
mniejsza niż najwyższa, którą mogą się cieszyć mieszkańcy Luksemburga.  
 
Bezrobocie wśród młodych. Jak podaje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, młodym ludziom (do 30 lat) 
coraz trudniej znaleźć swoje miejsce na rodzimym rynku pracy. Dotyczy to zwłaszcza osób bez dyplomu szkoły wyż-
szej, wśród których na przestrzeni poprzednich dwóch lat procent bezrobotnych skoczył z 15,6 do 21,2. W tej grupie w 
ub. roku pracowało 59 proc. ogółu osób, i był to spadek o ponad 3 proc. w skali roku. Dla porównania, wśród abso l-
wentów szkół wyższych sprzed trzech lat w ubiegłym roku pracowało prawie 70 proc. badanych przez PARP osób. 
Jednak i w tej grupie z każdym kolejnym rokiem szanse na znalezienie pracy maleją. Najwięcej szans na szybkie za-
trudnienie mają młodzi po technikach, jednak pod warunkiem, że trafnie wybiorą zawód. Młodym pozostaje więc coraz 
częściej radykalne wyjście – emigracja.  
 
Pracownicy a pracodawcy. Na trudności ze znalezieniem pracowników o odpowiednich kompetencjach skarży się 
trzech na czterech pracodawców. I to w sytuacji, gdy stopa bezrobocia w skali kraju przekracza 14 proc. To oznaka 
rażącego niedopasowania kwalifikacji do potrzeb tych, którzy chcą zatrudniać. Jest już ono dobrze zakorzenioną w 
rzeczywistości bolączką krajowego rynku pracy. Przedsiębiorcy narzekają na brak osób z odpowiednim doświadcze-
niem zawodowym np. na takie stanowiska, jak wykwalifikowany pracownik budowlany, kierowca ciężarówki czy opera-
tor maszyn i urządzeń. Ale kandydaci nie spełniają też oczekiwań, jeśli chodzi kompetencje „miękkie”: aktywność, 
punktualność, umiejętność skutecznego zorganizowania sobie pracy. Pozostałości po dawnym systemie?  
 
Pogoń za niską ceną w przetargach. Zasada „najtańszy wygrywa” w ub. roku zdecydowała przy 92 proc. przetar-
gów, podczas gdy przed 5 laty jeszcze tylko 68 proc. umów zawarto, wybierając najniższą cenę. Dyktat niskiej ceny 
wpływa naturalnie na pensje pracowników. Działa tu mechanizm napędzany przez strach i niekompetencję. Jeśli ktoś 



wybierze droższego wykonawcę, może spotkać się z oskarżeniami o korupcję i niegospodarność. W dodatku prze-
grywający grożą składaniem odwołań. By tego uniknąć, wybiera się najtańszego z oferentów. Ten jednak, aby wygrać, 
często oferuje nierealną cenę usługi. Po czym w trakcie jej wykonywania wycofuje się, bo nie daje rady sprostać za-
daniu. Zaś jego drożsi konkurenci z braku zamówień bankrutują. Wskutek pogoni za taniochą zbankrutowało 246 firm 
budowlanych, a 150 tys. pracowników tej branży straciło pracę.  

Rosnące zróżnicowanie. W Polsce płace rosną nierównomiernie – i tak samo rozwijają się poszczególne regiony 

kraju. Według ekspertów Lewiatana tworzących Raport Polska 2030, najwyższe płace rosną szybciej niż niskie m.in. 

ze względu na rosnące zapotrzebowanie pracowników z wysokimi kwalifikacjami. To z kolei wiąże się z postępem 

technologicznym, mającym duży wpływ na kształtowanie polskiego rynku pracy – jednak tylko w niektórych jego seg-

mentach. Natomiast zróżnicowanie w sferze geografii wynika z faktu, iż centra miejskie rozwijają się coraz szybciej, 

natomiast na obszarach rolniczych, ze słabą infrastrukturą, opóźnienie powiększa się w sferze inwestycji, kwalifikacji, 

technologii. Na rozwoju korzysta więc tylko pewna część populacji: mieszkańcy rozwiniętych regionów dbający o pod-

noszenie swoich kompetencji.  

 

Śmieciowe formy zatrudnienia. Do przeszłości należą lata, w których całe życie zawodowe można było związać z 

jednym miejscem pracy i zatrudnieniem na pełen etat. Dziś – i jest to tendencja ogólnoświatowa – ważniejsze jest, by 

po stracie pracy umieć jak najszybciej znaleźć nową, nie zaś kurczowo trzymać się jednego stołka. Polska przoduje 

jednak w niestandardowych formach zatrudnienia. Na przykład zatrudnieni na czas określony stanowią u nas 30 proc. 

ogółu, czyli kilka razy więcej niż średnio w Europie. W marcu br. GUS podał, że tylko między 2010 a 2011 rokiem 

liczba osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub o dzieło wzrosła z ponad 500 tys. do ponad 1 mln. W dodatku wiele 

z nich ze względu na charakter pracy powinno pracować na etacie – liczba takich osób od 2011 roku wzrosła o 36 

proc. 

 
TK,JK,WP.PL  

2. WIELKOPOLSKA WYEMITUJE OBLIGACJE ZA 228 MLN ZŁ 
 

Obligacje o wartości 228 mln zł wyemituje w 2013 roku samorząd województwa wielkopolskiego. Uchwałę w tej spra-

wie podjęli radni sejmiku. Samorząd chce, by 20 mln zł ze sprzedaży obligacji poszło na spłatę wcześniej wyemitowa-

nych papierów, a 208 mln zł na inwestycje w 2013 r. Obligacje będą oferowane w obrocie niepublicznym. 

Główne inwestycje samorządu w tym roku to infrastruktura drogowa i kolejowa - 402 mln zł, w tym modernizacja dróg 

wojewódzkich, zakup nowoczesnego taboru kolejowego i dotacja do przewozów regionalnych. 

Ponad 108 mln zł przeznaczonych zostanie na inwestycje melioracyjne, a 93 mln zł na budowę nowej siedziby urzędu 



marszałkowskiego. 

 

Zadłużenie województwa na koniec roku 2013 ma wynieść 532 mln zł przy budżecie 1 mld 386,5 mln zł. 

3. PRZEKRĘT Z UNIJNYMI DOTACJAMI. WYŁUDZILI PONAD 20 MLN ZŁ  

 

Poznańscy policjanci zatrzymali dwie osoby powiązane z firmami doradztwa rolniczego, które podejrzane są o wyłu-

dzanie pieniędzy na szkodę Unii Europejskiej oraz Skarbu Państwa. Skala wyłudzenia może przekroczyć nawet 20 

mln złotych. Grozi im za to kara 10 lat więzienia.  Zatrzymani to Anna M. oraz Maciej K., którzy reprezentowali dwie 

firmy posiadające akredytację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prokuratura postawiła im już zarzuty oszustwa i 

wyłudzenia dotacji finansowych na dużą skalę. Śledczy nie wykluczają jednak, że wkrótce będą kolejne zatrzymania w 

tej sprawie. 

- Podejrzani znajdują się pod dozorem policji, mają zakaz opuszczania kraju i wykonywania zawodu. Musieli także 

wpłacić poręczenia majątkowe. Policjanci i prokuratorzy prowadzący śledztwo zabezpieczyli również majątek podej-

rzanych w tym duże sumy pieniędzy na kontach bankowych oraz hipoteki nieruchomości - wyjaśnia Andrzej Borowiak, 

rzecznik wielkopolskiej policji. 

Pierwsze informacje o tym, że na terenie Wielkopolski działają firmy wyłudzające unijne dotacje policjanci z wydziału 

zwalczającego przestępczość gospodarczą dostali już kilka miesięcy temu. W toku śledztwa ustalono, że proceder ten 

polegał na tym, iż firmy posiadając akredytację resortu rolnictwa, przeprowadzały fikcyjne audyty gospodarstw ro l-

nych. Sfabrykowane dokumenty były potem przekazywane do ARiMR. Na ich podstawie agencja wypłacała około 6 

tys. złotych za usługę doradczą. Kwota ta stanowiła 80 proc. wartości wszystkich kosztów usługi. Pozostałe 20 proc. 

powinien wpłacić rolnik. 

- Policjanci zajmujący się tą sprawą ustalili, że podejrzane firmy przedłożyły dokumentacje z przeprowadzonych około 

4 tys. audytów, za które otrzymały ponad 20 mln złotych - ujawnia Andrzej Borowiak. 

Prowadzący śledztwo weryfikują teraz wszystkie audyty. Do tej pory przesłuchali 125 rolników z woj. wielkopolskiego, 

lubuskiego, śląskiego, łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego. 

- Większość przesłuchanych zaprzeczyło, że ponosili obowiązkowy 20-procentowy koszt audytu. Niektórzy kwestio-

nowali, że w ich gospodarstwach były przeprowadzane jakiekolwiek audyty przez firmy doradztwa rolniczego. W wielu 

przypadkach rolnicy podważali też autentyczność swoich podpisów na dokumentach - informuje rzecznik wielkopol-

skiej policji. 

Przypomnijmy, że audyty gospodarstw rolnych nie są obowiązkowe. Jednak jego posiadanie pomaga skutecznie 

ubiegać się o unijne dopłaty bezpośrednie, dotacje na modernizację gospodarstwa albo pomoc finansową na zakup 

drogiego sprzętu rolniczego. 
 

MWL 

 

4. GDZIE NAJBARDZIEJ SZERZY SIĘ KORUPCJA? 

 

83 proc. Polaków uważa, że korupcja to duży problem w naszym kraju; według badanych występuje najczęściej wśród 

polityków oraz w ochronie zdrowia - wynika z sondażu CBOS. CBOS zaznacza, że w ostatnich trzech latach liczba 

Polaków uważających, że korupcja jest w naszym kraju dużym problemem nieco zmalała (spadek o 4 punkty od 2010 

r.), jednak nadal sądzi tak ogromna większość obywateli - 83 proc.  

Tak jak przed trzema laty, respondenci są zdania, że korupcja występuje najczęściej wśród polityków (działaczy par-

tyjnych, radnych, parlamentarzystów - 62 proc.) oraz w ochronie zdrowia (53 proc.), choć w tym drugim przypadku 

CBOS odnotował spadek wskazań (o 5 punktów w stosunku do roku 2010).  

Za najbardziej rozpowszechnione zachowania korupcyjne w środowisku polityków i wysokich urzędników państwo-

wych badani uważają: nepotyzm (90 proc.) i kumoterstwo (80 proc.), a w dalszej kolejności: uleganie nieuczciwemu 

lobbingowi (77 proc.), przekupstwo (76 proc.) i wykorzystywanie pieniędzy publicznych na rzecz swojej partii (76 

proc.).  



W ciągu ostatnich trzech lat wyraźnie nasiliło się poczucie, że w Polsce nie ma politycznej woli zwalczania korupcji 

(wzrost wskazań z 35 proc. w 2010 roku do 57 proc. obecnie), zarazem wzrosło niezadowolenie z działań podejmo-

wanych w tym zakresie przez ekipę rządzącą (z 46 proc. do 66 proc.).  

Blisko jedna trzecia respondentów (31 proc.) przypisuje dużą podatność na korupcję wymiarowi sprawiedliwości i 

prokuraturze. Ponad jedna czwarta badanych (27 proc.) uważa, że problem ten jest typowy dla urzędników szczebla 

lokalnego, natomiast niespełna jedna piąta (18 proc.) - dla pracowników urzędów centralnych i ministerstw.  

W porównaniu z rokiem 2010 przybyło osób uznających środowisko policjantów za silnie korupcjogenne - obecnie 

postrzega je w ten sposób 21 proc. badanych (15 proc. w 2010 r.). Z kolei znikomy odsetek badanych (1 proc.) ma 

takie zdanie o wojsku.  

Za dziedziny mało podatne na korupcję uważane są szkolnictwo i nauka (3 proc.) oraz bankowość (2 proc.).  

Co ósmy respondent (13 proc.) wskazuje, że zachowania korupcyjne najczęściej zdarzają się w firmach państwo-

wych. Nieco mniej osób (9 proc.) wyraża taką opinię o firmach prywatnych.  

Z Indeksu Percepcji Korupcji sporządzanego przez Transparency International wynika, że w 2012 roku problem ko-

rupcji nasilił się przede wszystkim w tych krajach Unii Europejskiej, które najsilniej dotknął kryzys ekonomiczny, np. 

we Włoszech i w Grecji. Na ponad 170 państw objętych monitoringiem Polska zajmuje 41. miejsce pod względem 

oceny przejrzystości i uczciwości życia publicznego - poinformował CBOS.  

Badanie CBOS przeprowadził w dniach 6-12 czerwca 2013 roku na liczącej 1010 osób reprezentatywnej próbie loso-

wej dorosłych mieszkańców Polski.  

 PAP 25-07-2013 

5. KOMU POLSKA POŻYCZA PIENIĄDZE? 

 

Z danych Ministerstwa Finansów i wyliczeń WP.PL wynika, że zagranica jest winna Polsce ponad 5,7 mld zł. Kryzys 

spowodował, że od kilku lat nikomu nie pożyczamy pieniędzy; skarbówce trzeba oddać, że coraz skuteczniej ściąga 

nie tylko podatki z Polaków, ale też załatwia zwrot zaległych długów z zagranicy. Pieniądze oddała nam nawet Korea 

Północna.  

 

Dane pochodzą z informacji uzyskanych od Ministerstwa Finansów. Pod uwagę wzięliśmy tylko należności Skarbu 

Państwa RP z tytułu udzielonych kredytów zagranicznych. W większości przypadków zadłużenie wyliczone zostało na 

dzień 31 maja 2013 roku. Kwoty w euro i dolarach zostały przeliczone na złotówki po kursie średnim NBP z dnia 12 

lipca 2013. 

Irak - 3 mld 216 mln zł - Takie pieniądze bardzo przydałyby się dziś Jackowi Rostowskiemu. Według danych Mini-

sterstwa Finansów Irak jest nam winny 968 mln dolarów (stan na koniec marca 2013). Ta kwota to pożyczki udzielone 

w latach 1984-1990 oraz w znacznej mierze zaległe odsetki od nich. Bo choć Saddam Husajn pieniądze wziął, to od-

dać ich już nie chciał. Nie udało się ich odzyskać Markowi Belce, który po opanowaniu kraju przez Amerykanów, Ira-

kiem przez krótki okres administrował.  

Chiny - 845,30 mln zł - Drugie miejsce w naszym rankingu zajmuje najludniejszy kraj świata i obecnie druga po USA 

gospodarka. W 2000 roku Chińczykom w ramach pomocy rozwojowej pożyczyliśmy 285 mln dolarów (do spłaty pozo-

stało 254,6 mln dol.). Według danych Ministerstwa Gospodarki pieniądze zostały przeznaczone na inwestycje związa-

ne z ochroną środowiska, medycyną, górnictwem czy przemysłem energetycznym. Na razie Chińczycy spłacają swoje 

zobowiązanie sumiennie. 

Sudan - 290,9 mln zł - Dziś nikt rozsądny Sudanowi nie pożyczy ani centa, ale w szalonych latach siedemdziesią-

tych... Jednemu z najbiedniejszych krajów świata skredytowaliśmy budowę dwóch pochylni okrętowych w Chartumie.  

- Należności sudańskie powstały w wyniku udzielenia przez firmę Elektrim kredytu kupieckiego firmie sudańskiej Pu-

blic Electricity and Water Corp. w 1977 oraz w wyniku kredytu udzielonego przez firmę Navimor firmie River Transport 

Corp. w 1976 - informuje Wirtualną Polskę Ministerstwo Finansów. Kredyt nie jest obecnie spłacany. 

Indonezja - 221,45 mln zł - Dzięki pożyczkom rządowym do Indonezji wędruje nasz sprzęt wojskowy. Korzysta z nich 

głównie Bumar, który w ten sposób wyeksportował do Azji system obronny Kobra. Większość umów jest jednak taj-



nych i nie wiadomo, czego dokładnie dotyczyły kredyty. Z danych uzyskanych od MF wynika, że na razie raty spłaca-

ne są terminowo.  

Islandia - 204,1 mln zł - W 2009 roku zadecydowano, że Polska udzieli kredytu Islandii. Choć to Polacy wyjeżdżają 

zarabiać tam pieniądze przy obróbce ryb, to po wybuchu kryzysu ekonomicznego w 2008 roku Islandia zbankrutowała 

i musiała od nas pożyczyć 204,1 mln zł. W ramach pomocy międzynarodowej nasz kraj zobowiązał się do udzielenia 

kredytu w wysokości 600 mln zł. Islandia jak dotąd wzięła z tej sumy "jedynie" 210 mln zł i na razie powoli swoje zo-

bowiązanie spłaca. - Do tej pory Islandia dokonała spłaty kapitału w wysokości 5,87 mln zł oraz płatności z tytułu od-

setek w wysokości: 7,69 mln zł w 2010 r., 14,99 mln w 2011 r. oraz 15,67 mln zł w 2012 r. W 2012 r. Islandia opłaciła 

także opłatę za gotowość w wysokości 803 tys. zł - podaje MF.  

Angola - 178,17 mln zł - Angola w ramach pomocy rozwojowej dostała od Polski trzy pożyczki. Dwie udzielono w 

2006 roku, trzecią w sierpniu 2010 (to nasza najnowsza pożyczka). Pieniądze poszły na budowę bazy rybackiej w 

Namibe oraz dostawę kutrów do połowu krewetek. Poza tym w Angoli za polskie pieniądze powstaje też szkoła dla 

przyszłych rybaków. Afrykańczycy bardzo sumiennie spłacają swoje zobowiązania. W ciągu roku oddali 2,7 mln dola-

rów.  

Wietnam - 146,20 mln zł - Na nieco ponad 146 mln zł składają się dwie pożyczki. Pierwsza z 1998 roku opiewała na 

70 mln dolarów (do spłaty pozostało niecałe 30 mln dolarów) i była związana z kontraktami dla naszych stoczni. Ko-

lejnej udzieliliśmy w 2008 roku na maszyny stoczniowe wyprodukowane przez polskie firmy pożyczyliśmy Wietnam-

czykom 16,5 mln euro (do spłaty pozostało 11,3 mln euro). Poza tym jest jeszcze jeden kredyt na 270 mln dolarów. 

Podpisał go widoczny na zdjęciu Jarosław Kaczyński. Nie jest on jednak aktywny i wietnamskie firmy chcące kupić 

polskie produkty z niego nie korzystają. Dlatego nie ujęliśmy tej pożyczki w zestawieniu.  

Serbia - 96,28 mln zł - Federalnej Republice Jugosławii, czyli dzisiejszej Serbii, przed 11 laty pożyczyliśmy 50 mln 

dolarów. Pieniądze zostały przeznaczone na remont jednej z serbskich elektrociepłowni oraz na dostawę sprzętu do 

kopalń odkrywkowych - maszyny dostarczyły polskie firmy. Do spłaty pozostało 29 mln dolarów. W przeciągu ostat-

niego roku Serbowie oddali nam 3,3 mln dolarów  

Bośnia i Hercegowina - 92,21 mln zł - To jeden z najnowszych kredytów. W 2010 roku Bośni i Hercegowinie poży-

czyliśmy 20 mln euro z możliwością zwiększenia pożyczki do 40 mln euro. Pieniądze mają pomóc w modernizacji 

infrastruktury kolejowej w tym bałkańskim państwie - kontrakty trafić mają oczywiście do polskich firm. MF nie informu-

je dlaczego, ale wartość zadłużenia wzrosła z 20 mln euro do 21,3 mln euro. Nie wiemy czy ma to związek z odłożoną 

spłatą części rat czy może z brakiem regulowania zobowiązań na czas.  

Mozambik - 76,4 mln zł - W latach 70. ubiegłego stulecia Polska nie tylko się zadłużała, ale i pożyczała. Ekipa 

Edwarda Gierka w 1979 przez firmę Varimex-Wifama udzieliła kredytu przedsiębiorstwu Intermetal EE. Za te pienią-

dze Mozambik kupił od nas maszyny włókiennicze i wyposażenie tkalni. Niestety pożyczka nie jest spłacana. 

Uzbekistan - 53,45 mln zł - W 2003 roku udzieliliśmy kredytu Uzbekistanowi w wysokości 24 mln dolarów. Za te pie-

niądze pod Taszkientem powstał nowoczesny zakład produkujący bawełniane ubrania. Azjatycki kraj jest znaczącym 

eksporterem bawełny, fabryka miała sprawić, że część surowca będzie przetwarzana na miejscu. Na razie Uzbekistan 

spłaca swoje zobowiązanie bezproblemowo. Na koniec maja 2013 r. pozostało mu jeszcze do oddania nieco ponad 

16 mln dolarów. 

Czarnogóra - 44,6 mln zł - Czarnogórze pożyczyliśmy pieniądze, gdy tego państwa jeszcze... nie było. W 2006 roku 

ten mały bałkański kraj przejął część wierzytelności na rzecz Polski po odłączeniu się od Serbii. Kredyt na 12,3 mln 

euro (do spłaty pozostało ponad 10 mln euro) miał wspomóc rozwój rolnictwa i kolei w Czarnogórze. Raty spłacane są 

na bieżąco. W zeszłym roku było to 700 tys. euro.  

Kuba - 13,6 mln zł - Należności powstały w latach 70. i 80. Kubańczycy pożyczali od nas pieniądze, za które kupowa-

li nasze produkty. Były to głównie maszyny na potrzeby przemysłu cukrowniczego, papierniczego i odlewniczego.  

- Strona polska wielokrotnie próbowała podjąć rozmowy ze stroną kubańską odnośnie uregulowania zadłużenia, jed-

nak ze względu na prezentowaną pozycję partnera nie udało się doprowadzić do rozmów w tej sprawie - informuje 

MF.  

Jemen - 8,63 mln zł - W 1999 roku pieniądze pożyczyliśmy Jemenowi. Zrobiło to dokładnie Ministerstwo Obrony Na-

rodowej. W sumie na Półwysep Arabski powędrowało 62,3 mln dolarów. Za te pieniądze kupiono wyprodukowany 



przez polskie przedsiębiorstwa sprzęt wojskowy. Przed dwoma laty Jemen oddał nam większą część pożyczki - ok. 

173 mln zł w dolarach. W zeszłym roku spłata kapitału wyniosła 5 mln dolarów. Do spłaty pozostało 2,6 mln dolarów.  

Mongolia - 1,89 mln zł - Do 1989 roku Mongolii pożyczyliśmy niecałe 6 mln dolarów. Siedem lat temu połowę długu 

umorzono, a resztę zamieniono na dotacje dla mongolskich studentów i prac badawczych dla polskich naukowców w 

Azji. Programy finansowane przez rząd Mongolii mają za pożyczone pieniądze działać do końca 2017 roku. W 2012 r. 

strona mongolska dokonała spłaty kwoty 0,5 mln dolarów, to jest ok. 1,58 mln zł.  

Kambodża - 0,55 mln zł - Skromne pół miliona złotych jest nam winna Kambodża. Temu biednemu azjatyckiemu 

krajowi pieniądze pożyczyliśmy w 1982 roku i 1985 roku. W umowach jest mowa o kredycie eksportowym "na rozbu-

dowę bazy wytwórczej w Republice Kampuczy". Pożyczki miały zostać uregulowane do 2000 roku. - 29 maja 2013 

została podpisana umowa o uregulowaniu zadłużenia Kambodży wobec Polski - poinformowało nas MF, nie podając 

jednak żadnej konkretnej daty spłaty zadłużenia. 

 

6. TĘSKNOTA POLAKÓW ZA OPIEKUŃCZYM PAŃSTWEM 

 

Polacy chcieliby, aby to rząd zapewniał obywatelom pracę (85 proc.), tworzył miejsca pracy (93 proc.) oraz organizo-

wał darmową opiekę zdrowotną (85 proc.) i dostęp do przedszkola (aż 95 proc.). Tak wynika z badań, do których do-

tarła „Rzeczpospolita". „Postawy ekonomiczne w czasach niepewności" to badania przeprowadzone na zlecenie Aka-

demii Leona Koźmińskiego przez CBOS. 

 

Tylko jedna trzecia Polaków (33,4 proc.) sądzi, że wolny rynek jest lepszy niż socjalistyczna, państwowa gospodarka 

planowa, a pozostali nie mają zdania.Jak powiedział gazecie autor badań prof. Krzysztof Zagórski, Polacy oczekują 

od państwa bezpieczeństwa socjalnego i spodziewają się, że będzie ono spełniać opiekuńczą rolę. Jednak to nie zna-

czy, że myślą o powrocie do dawnego systemu sprzed transformacji. Jego zdaniem Polacy widzą, że jest gorzej, niż 

oczekiwali i spodziewają się pomocy ze strony rządu, ale to nie jest tęsknota za PRL. 

 

Jednak oczekiwania społeczeństwa wydają się żywcem wyjęte z czasów PRL. Z badań wynika np., że Polacy chcieli-

by, aby to rząd zapewniał obywatelom pracę (85 proc.) oraz żeby miejsca pracy tworzył (93 proc.). Zapewniać ma też 

darmową opiekę zdrowotną (85 proc.) oraz dostęp do przedszkola (aż 95 proc.). Z badań wynika również, że mając 

wybór: praca w państwowej firmie czy prywatnej, wybieramy państwową (ponad 61 proc.). 

  
Przegląd prasy/PAP/Rzeczpospolita  

 

 

7. MŁODZI CZARNO WIDZĄ PRZYSZŁOŚĆ 

 

Tylko co piąty student kierunków biznesowych nie obawia się o swoją karierę, a aż sześciu na dziesięciu (61,2 proc.) 

ma obawy co do swojej zawodowej przyszłości. W Polsce jest nawet jeszcze więcej takich osób, 66,5 proc. - podaje 

niemiecki Trendence Institut, który co roku bada w całej Europie nastroje studentów dotyczące rynku pracy. 

Najnowsze badanie objęło prawie 320 tys. osób; dane, które przytacza „Puls Biznesu" dotyczą ponad 150 tys. studen-
tów kierunków biznesowych. 

Jednocześnie wzrosła średnia oczekiwana pierwsza pensja - do 21,7 tys. euro (o prawie 200 euro więcej niż w 2012 
r.), ale zawyżają ją respondenci z kilku krajów, bo w większości oczekują mniej niż rok wcześniej. 

Z tonu spuścili też polscy studenci, którzy chcieliby zarabiać w pierwszej pracy 3 tys. zł miesięcznie, czyli 200 zł mniej 
niż w 2012 r. Mniej od Polaków oczekują tylko Bułgarzy i Rumuni, a np. Czesi chcą średnio w przeliczeniu na złotówki 
4,6 tys. 

8. NIEZALEŻNI PRACOWNICY - NOWY TREND NA RYNKU PRACY 

 

Eksperci rynku pracy mówią o nowym trendzie na rynku pracy: kończy się era stabilnych związków pracownika z pra-

codawcą, niekiedy na całe zawodowe życie. Wśród pracowników rosną dwie grupy: jedni - choć marzą o stałej posa-

dzie, nie mogą jej znaleźć i są skazani na pracę tymczasową. Drudzy - specjaliści o cenionych umiejętnościach - sami 

odrzucają etat i wybierają niezależność. 



Politycy i ekonomiści mówią głównie o tej pierwszej grupie, która jest większa i stwarza zagrożenie dla stabilności 

systemu. O drugą grupę nie muszą się martwić. Mniej się o niej mówi, ale ona też szybko rośnie. 

 

Niezależnym pracownikom sprzyja rozwój firm i serwisów, które kierują do nich swe usługi. Tak jak nowy portal Ge-

tak.pl, który skupia freelancerów-nomadów realizujących projekty prawie wyłącznie zdalnie."Są to informatycy, twórcy 

serwisów internetowych, copywriterzy, tłumacze, a także PR-owcy czy specjaliści od mediów społecznościowych. To 

oni mogą krążyć po świecie z laptopem i decydować, ile czasu w podróży poświęcą na pracę, a ile czasu na przyjem-

ności" - mówi Radosław Kobus, współtwórca Getak.pl. 

 
PAP/Rzeczpospolita  

 

9. RYNEK PRACY LEŻY. POLACY DRŻĄ O PRACĘ 

 

Blisko 40 proc. pracowników boi się, że w ciągu najbliższego roku straci pracę, w tym 12 proc. jest o tym niemal prze-

konanych. Jak donosi "Gazeta Wyborcza" to wyniki badania "Polski Barometr Pracowniczy" przeprowadzonego przez 

TNS Polska i Research.NK. Zwolnienia najbardziej boją się osoby zatrudnione w telekomunikacji, mediach, finansach 

i usługach informatycznych.  

"Gdy już raz poczuliśmy zagrożenie utraty pracy, lęk i stres pozostają na długo, choć nie zawsze są uzasadnione" - 

mówi Karolina Radziszewska, członek zarządu agencji zatrudnienia Randstad.  

 

Młodzi bez szans na pracę. Kształcimy socjologów i politologów, którzy potem pracują na zmywaku w Londynie. 

Specjalistów od zarządzania mamy kilka razy więcej niż firm, którymi można byłoby zarządzać - pisze z kolei "Dzien-

nik Polski".  

 

Już 40 proc. młodych ludzi w północnej Małopolsce nie ma pracy. W kraju odsetek ten wynosi 28 proc. To wprawdzie 

sporo mniej niż w Hiszpanii i Grecji, ale dużo więcej niż w Skandynawii czy Niemczech. Naukowcy zwracają uwagę, 

że jest to ściśle związane z systemem edukacji. Tam, gdzie dominuje kształcenie ogólne, szaleje bezrobocie, a w 

krajach o nowoczesnym szkolnictwie zawodowym problemu nie ma.  

 

Socjolog Marta Zahorska-Bugaj wspomina, że szkoły zawodowe zamykano na początku przemian, wraz z upadkiem 

państwowych fabryk, i po 1998 r., gdy szkolnictwo ponadpodstawowe przejęły powiaty. Ogólniaki okazały się tańsze w 

utrzymaniu. "Mamy w kraju 35 wydziałów prawa i tylko dwie szkoły dekarskie" - mówił mec. Marcin Imiołek, sekretarz 

Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.  

 

Zdaniem Artura Paska z Kuratorium Oświaty w Krakowie samorządy powinny reglamentować liczbę miejsc w liceach, 

ustalając minimalną liczbę punktów, z jaką można się tam dostać. Dziś wiele szkół nie ma lim itów, więc do LO może 

pójść każdy.  

 

Bezrobocie rośnie wszędzie... Przypomnijmy, że jak - jak ujawnił Portalsamorzadowy.pl - bezrobocie rośnie we 

wszystkich regionach, przy czym najbardziej znaczący wzrost jest w opolskim, pomorskim, wielkopolskim, śląskim 

oraz małopolskim. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy w końcu marca 2013 r. wyniosła 2314,5 

tys. osób (w tym 1140,8 tys. kobiet) i była wyższa od odnotowanej w końcu poprzedniego kwartału o 177,6 tys. osób 

(tj. o 8,3 proc.) oraz wyższa o 172,5 tys. osób (o 8,1 proc.) w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego ro-

ku. Tak wynika z opracowania Głównego Urzędu Statystycznego "Bezrobocie rejestrowane I kwartał 2013 r.  

10.  BEZROBOCIE WEDŁUG ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI 

W końcu II półrocza 2012 r. w ewidencji urzędów pracy wśród zarejestrowanych bezrobotnych 1 727 166 osób posia-

dało zawód (specjalność), co stanowiło 80,8 proc. ogólnej liczby bezrobotnych - tak wynika z raportu Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej "Zarejestrowani bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej we-

dług zawodów i specjalności w II półroczu 2012 r.".  

 

W porównaniu do stanu z końca II półrocza 2011 r. odnotowano wzrost o 121 520 osób, tj. o 7,6 proc. (...) Grupa bez-

robotnych bez zawodu zwiększyła się o 32 619 osób (tj. o 8,7 proc.), z poziomu 377 030 osób w końcu II półrocza 

2011 r. do 409 649 osób w końcu II półrocza 2012 r.  

 

http://www.portalsamorzadowy.pl/praca/bezrobocie-rosnie-we-wszystkich-regionach,50611.html
http://www.portalsamorzadowy.pl/praca/bezrobocie-rosnie-we-wszystkich-regionach,50611.html


W tym okresie prawie co czwarty zarejestrowany w urzędzie pracy bezrobotny posiadał zawód zaliczany do grupy 

robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (495 428 osób tj. 23,2 proc. ogółu bezrobotnych). W odniesieniu do stanu z koń-

ca 2011 r. wzrosła liczba bezrobotnych w tej grupie o 9,3 proc. tj. o 42 312 osób, przy jednoczesnym wzroście udziału 

w ogólnej liczbie bezrobotnych o 0,3 punktu (z poziomu 22,9 proc.).  

 

   

                 Fot. Fotolia 

 

Na drugim miejscu pod względem udziału w ogólnej liczbie bezrobotnych znalazła się grupa pracownicy usług i 

sprzedawcy. Bezrobotni sklasyfikowani w tej grupie - 363 171 osób stanowili 17,0 proc. ogółu bezrobotnych. W po-

równaniu do stanu z końca 2011 r. liczba bezrobotnych sklasyfikowanych w tej grupie wzrosła o 6,5 proc., czyli o 22 

028 osób, ale udział procentowy w ogólnej liczbie bezrobotnych spadł o 0,2 punktu (z poziomu 17,2 proc.).  

W II półroczu 2012 roku we wszystkich wielkich grupach zawodowych miała miejsce przewaga napływu bezrobotnych 

nad napływem wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.  

 

Najmniejsza przewaga wystąpiła w grupie pracowników biurowych, gdzie napływ ofert zgłoszonych w II półroczu 2012 

roku stanowił 79,1 proc. napływu bezrobotnych zarejestrowanych w analogicznym okresie. Natomiast największy nie-

dobór miejsc pracy odnotowano (poza siłami zbrojnymi) w grupach: rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy, gdzie wystąpił 

prawie 9-krotnie większy napływ bezrobotnych w stosunku do napływu wolnych miejsc pracy w tym samym czasie.  

 

W grupie specjalistów napływ bezrobotnych sześciokrotnie przewyższał napływ ofert, a w grupie robotników przemy-

słowych i rzemieślników przewaga była czterokrotna.  

11. SKANDAL W URZĘDZIE PRACY. TO JEST BEZCZELNOŚĆ! 
 

Bezrobocie szaleje, tysiące rodzin pogrąża się w biedzie. A co robią urzędnicy w pośredniakach? Przekładają papierki 

od 8 do 16. I wcale nie po to, żeby znaleźć komuś zatrudnienie. Dowód? 11 i 12 lipca wysłaliśmy do 60 urzędów pracy 

ofertę firmy, która poszukiwała budowlańców w całej Polsce. Warunek przyjęcia do pracy był jeden - pośredniak mu-

siał skontaktować się z pracodawcą w ciągu kilku dni. Prace budowlane miały ruszać lada moment.  

 

Po ponad tygodniu zamknęliśmy rekrutację i przeraziły nas efekty naszego sondażu. O tym, jak bardzo rozleniwieni są 

urzędnicy, świadczy to, że nie chciało się im nawet odpowiadać na e-maile! Co drugi pośredniak kompletnie nas zi-

gnorował! Urzędników w ogóle nie interesowało, ilu robotników potrzebujemy ani to, za ile i gdzie można skierować 

ludzi do pracy! Okazuje się, że firma budowlana Tedex nie mogłaby rozpocząć budowy, bo połowa sprawdzanych 

przez nas pośredniaków nie była zainteresowana współpracą! 

 

Sprawdziliśmy przy okazji, jak urzędnicy obsługują bezrobotnych w swoich pałacach. Skoro co roku idzie niemal pół 

miliarda złotych na funkcjonowanie urzędów pracy, to chyba można za takie pieniądze coś sprawnie zorganizować? I 

tu znowu duże rozczarowanie. Wszędzie kolejki i narzekający na fatalną obsługę petenci. Tablice są żenująco ubogie 

w oferty. Bywa i tak, że nie ma tam nawet jednej wzmianki o jakimś pracodawcy. Ale co się dziwić, skoro - jak dowie-

dliśmy w naszym eksperymencie - urzędnikom nie zależy na tym, by rozgłaszać, że jest praca. 

 

- Oferty jak już zostaną wywieszone na tablicach, to są nieaktualne albo na takich warunkach, że nie można pracy 

przyjąć - żali się nam bezrobotna Małgorzata Gierałtowska z Olsztyna (48 l.). 

A co na to Ministerstwo Pracy? Wiceszef resortu Jacek Męcina (45 l.) nie widzi problemu. - Efektywność zatrudnie-

niowa jeszcze w 2011 roku wynosiła 55,7 procent. Rok później już 60 procent. Oznacza to, że urzędy pracują coraz 

lepiej - stwierdził. Podkreślił jednocześnie, że nigdy nie był bezrobotnym, ale też nie ma wątpliwości, że pośredniak to 

dobry adres, gdy się szuka pracy. - Warto korzystać z pomocy urzędów pracy - dodał.  

 
Fakt | 20.07.2013 http://finanse.wp.pl/kat,104132,title,Skandal-w-Urzedzie-Pracy-To-jest-bezczelnosc,wid,15829469,wiadomosc.html  

http://www.portalsamorzadowy.pl/pliki/img46162.html
http://www.portalsamorzadowy.pl/pliki/img46162.html
http://www.portalsamorzadowy.pl/pliki/img46162.html
http://www.portalsamorzadowy.pl/pliki/img46162.html
http://finanse.wp.pl/kat,104132,title,Skandal-w-Urzedzie-Pracy-To-jest-bezczelnosc,wid,15829469,wiadomosc.html


 

12. UZALEŻNIONY PRACOHOLIK SZKODZI FIRMIE 

 

Uzależniony pracoholik zdaniem prof. Małgorzaty Filip z Instytutu Farmakologii PAN szkodzi firmie. Profesor Filip, 

powołując się na wyniki badań brytyjskich socjologów i psychologów, każdy z wymienionych typów pracuje powyżej 

ośmiu godzin dziennie, ma wysoką motywację do pracy, która go bardzo absorbuje.  

 

W wypadku entuzjasty pracy przymus ciągłej pracy jest niski. - Osoba ta dobrze i długo pracuje, ale kiedy wychodzi z 

pracy, nie myśli już o niej i realizuje swoje inne zainteresowania, spędza czas z rodziną, spotyka się z przyjaciółmi - 

relacjonuje prof. Filip.  

 

Pracoholik uzależniony różni się od entuzjastycznego pracoholika m.in. tym, że nie jest zadowolony ze swojej pracy i 

odnosi mniejsze sukcesy niż entuzjastyczny pracoholik. Ponadto pracoholika uzależnionego można poznać po tym, 

że jest perfekcjonistą. Uważa, że nikt nie wykona pracy lepiej niż on, choć sam do końca nie jest pewny, czy ją dobrze 

wypełnia (ale o swoich wątpliwościach nie mówi szefom). Nie ma ustalonych godzin pracy i nie korzysta z urlopów.  

Pracoholik uzależniony nie jest potrzebny pracodawcy z kilku powodów: jest wypalony zawodowo, brakuje mu krea-

tywności i nowych pomysłów, jest "niedobry" dla zespołu, z którym nieumiejętnie pracuje, dominuje nad współpracow-

nikami, nie dostrzega podziału kompetencji, negatywnie wpływa na innych pracowników i zaburza spójność przedsię-

biorstwa.  

 

Krakowska specjalistka badająca uzależnienia zauważyła, że pracoholik uzależniony szkodzi nie tylko firmie, ale też 

sobie. Do głównych konsekwencji pracoholizmu należą: przewlekłe zmęczenie, choroby układu sercowo-

naczyniowego prowadzące do zawałów serca, wrzody żołądka i inne zaburzenia gastryczne, podatność na różne 

choroby.  

 

Japończycy zanotowali tzw. nerwice niedzielne z bólem głowy (polegające na złym samopoczuciu i bólu głowy w 

dzień wolny od pracy). W Kraju Kwitnącej Wiśni dochodzi do zgonów i samobójstw spowodowanych przepracowa-

niem (wśród osób pracujących ponad 70 godzin tygodniowo).  

 

Przyczyny pracoholizmu profesor podzieliła na: zewnętrzne - rosnący kryzys gospodarczy, groźba bezrobocia, szyb-

kie tempo życia w XXI w., wyzwania zawodowe, wymogi ryku pracy, które nakładają stałe kształcenie się, by nie być 

zastąpionym "młodszym modelem", praca opierająca się na wynikach i deadline'ach; wewnętrzne - błędy rodziców, 

zaburzenia poczucia własnej wartości.  

 

Zdaniem naukowiec pracoholizm dotyka głównie osoby na kierowniczych stanowiskach oraz wykonujące zawody 

medyczne, a obecnie wiele osób (jak wskazują amerykańskie badania najwięcej Meksykanów i Amerykanów) pracuje 

w czasie, za który pracodawca nie płaci. Pracoholik, tak jak osoba uzależniona od używek, czuje obsesyjną potrzebę 

kontroli siebie, traci kontrolę nad czasem i cierpi na syndrom abstynencyjny, który pojawia się w dni wolne od pracy, a 

polega na silnym psychicznym odczuwaniu potrzeby pracy.  

 

13.  KOMORNICY POD SŁABNĄCYM NADZOREM 

 

Drastycznie wzrosła liczba egzekucji komorniczych. Pięć lat temu komornicy prowadzili 1,7 mln postępowań, a w roku 

ubiegłym już prawie trzy razy tyle. Równocześnie sądy zasypywane są skargami na działalność komorników - infor-

muje "Dziennik Polski".  

 

Aby się uporać z lawiną 3,4 mln niezałatwionych spraw na koniec 2012 r., minister sprawiedliwości Jarosław Gowin 

postanowił po raz kolejny zwiększyć liczbę komorników. W listopadzie 1997 roku, gdy wchodziła w życie nowa ustawa 

o komornikach, działało ich 582. Dziś jest już 1089, a decyzją ministra jeszcze w tym roku ma być 1309. Temu lawi-

nowemu wzrostowi nie towarzyszy wzmocnienie sądów zajmujących się administracyjnym nadzorem nad pracą ko-

morników i weryfikacją ich działań. To wielki problem, bo komornik - jako niezbędny element demokratycznego sys-

temu prawnego - ma olbrzymią władzę. Brak odpowiedniego nadzoru może skłaniać do nadużyć, tym bardziej że ko-

mornicy są z jednej strony funkcjonariuszami publicznymi, a z drugiej - prywatnymi przedsiębiorcami, pragnącymi 

zarobić jak najwięcej. 

 

Bank Światowy w raporcie "Doing Business" już pięć lata temu (gdy egzekucji było dużo mniej) zarzucił Polsce, że w 

praktyce nikt skutecznie nie kontroluje komorników.  

http://finanse.wp.pl/szukaj,komornicy,szukaj.html
http://finanse.wp.pl/szukaj,komornicy,szukaj.html


14. POLSKIE PRAWO TWORZONE JEST POD PRZESTĘPCÓW? A PŁACĄ UCZCIWI 
 

Co kilka lat w Polsce wybuchają afery związane z wykorzystywaniem luk w prawie tworzonym przez Ministerstwo 

Finansów. Głównych winowajców nie udaje się schwytać, za to służby skarbowe kontrolują zwykłych przedsiębiorców, 

twierdzi Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, który zgłosił sprawę do CBA. Na konferencji prasowej (w marcu 

2013 - dop. red.) Związek Przedsiębiorców i Pracodawców przedstawił Doniesienie o możliwości popełniania prze-

stępstw przez urzędników Ministerstwa Finansów, które skierował na ręce Pawła Wojtunika, szefa CBA. Chodzi o 

tworzenie przepisów pozwalających na przekręty podatkowe.  

 

"Ministerstwo Finansów pracuje nad rozciągnięciem zasad solidarnej odpowiedzialności podatników (która już jest 

zawarta w obowiązujących przepisach prawnych) na nowe stany faktyczne. Zwłaszcza w stosunku do towarów 

szczególnych, jakimi są paliwa, złom czy stal - czytamy w doniesieniu ZPP. - Nie negując oczywistych faktów istnienia 

zorganizowanych grup przestępczych a nawet mafii, należy wskazać, że to działalność Ministerstwa Finansów, które 

stanowi przepisy, przestępstwa te umożliwia."  

 

ZPP w doniesieniu do CBA zwraca uwagę na szereg afer związanych z wielkimi przestępstwami podatkowymi, które 

miały miejsce w Polsce od czasu przemian systemowych. Przestępcy wykorzystywali wadliwe przepisy, by unikać 

płacenia podatków. Ostatnio najgłośniejszymi sprawami tego typu były tzw. "afera złomowa" i "afera stalowa", ale ZPP 

wymienia łącznie 9 analogicznych spraw. Większość nieprawidłowości (luk prawnych) zawartych było w rozporządze-

niach MF, czyli dokumentach przygotowywanych przez urzędników i podpisywanych przez kolejnych ministrów finan-

sów.  

 

- Niemal od 20 lat w Ministerstwie Finansów przygotowywane są regulacje, o których po wejściu ich w życie wiedzą w 

zasadzie tylko grupy przestępcze, które na ich podstawie przez 2-3 lata dokonują oszustw, a opinia publiczna dowia-

duje się o nich po ujawnieniu sprawy przez media - powiedział podczas konferencji, prezes ZPP, Cezary Kaźmier-

czak. - W każdej takiej sprawie sprawcy tych oszustw nie zostają ujęci - co najwyżej aresztuje się kilku słupów - a 

odpowiedzialnością za to obarczani są uczciwi przedsiębiorcy i MF próbuje ich objąć odpowiedzialnością zbiorową, 

jak np. ostatnio w przypadku tzw. "afery stalowej."  

 

"Czy Minister Finansów gotów jest ponieść "solidarną odpowiedzialność" za twórców tych przepisów? Niestety, niektó-

rzy z nich nadal pracują w Ministerstwie Finansów i współtworzą przepisy o solidarnej odpowiedzialności podatników 

za (nie)przestrzeganie stworzonych przez siebie przepisów, których przestrzegać po prostu nie sposób. Czy to tylko 

głupota, czy działanie celowe, które ma zostać po raz kolejny "przykryte" nagonką na uczciwych podatników, aby w 

tym czasie przestępcy mogli się "przegrupować" i rozpocząć działalność w innym obszarze?" - pytają przedsiębiorcy 

w zawiadomieniu do CBA.  

 

Uczciwi nie uciekają. - Nie zgadzamy się na solidarną odpowiedzialność uczciwych z nieuczciwymi - powiedział Ro-

bert Gwiazdowski, przewodniczący rady nadzorczej ZPP. - Nie może być tak, że tworzy się luka prawna, nawet przez 

przypadek, a potem odpowiedzialnością obarcza się tak samo tych , którzy stosowali przepisy uczciwie i nieuczciwie.  

 

Robert Gwiazdowski podkreślił, że ZPP składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa nie przeciwko komuś, ale 

w obronie uczciwych podatników. Jego zdaniem właśnie firmy nie planujące łamania prawa i w dobrej wierze stosują-

ce wadliwe przepisy stają się głównym celem dla służb kontrolnych.  

 

- Najłatwiej dopaść uczciwych, bo oni nie uciekają - powiedział Gwiazdowski. - Podatnicy muszą się bronić i zacząć 

wskazywać, że pewne rzeczy pochodzą z Ministerstwa Finansów - dodał.  

 

Rząd jest zawsze blisko mafii, mafia trzyma z rządem. Zdaniem przedsiębiorców mafia od zwykłej zorganizowanej 

grupy przestępczej różni się tym, że biorą w niej udział przedstawiciele aparatu państwowego - politycy i urzędnicy. 

Ponieważ przy okazji poszczególnych afer prokuratorzy mówi li np. o "mafii paliwowej" i "mafii stalowej" to teraz CBA 

powinno sprawdzić, czy urzędnicy Ministerstwa Finansów są zamieszani w przestępcy proceder.  

 

- W związku z tym, że z taką sytuacją mamy do czynienia systematycznie i cykliczne – afery wybuchają regularnie co 

2-3 lata - chcemy, żeby odpowiednie służy sprawdziły ten zadziwiający ciąg przypadków. Polski podatnik utrzymuje 9 

służb specjalnych i domagamy się zbadania tej sytuacji pod kątem możliwości popełniania przestępstw na szkodę 

Skarbu Państwa - powiedział Robert Gwiazdowski. Jak dodał dzięki nieuczciwemu wykorzystywaniu przepisów podat-

kowych mafie zyskują pieniądze na działalność przestępczą  
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Przedsiębiorcy podkreślają, że ich celem jest zlikwidowanie luk prawnych i zapobieżenie ich powstawaniu w przyszło-

ści. Obecność na rynku nieuczciwych przedsiębiorców oznacza bowiem spore problemy dla przestrzegających prawa 

firm, które muszą konkurować cenowo z podmiotami unikającymi płacenia podatków.  

 

- Jesteśmy za tym, by państwo ścigało przestępców - zaznaczył Robert Gwiazdowski i dodał, że niepłacenie podatku 

obrotowego bez wątpienia jest przestępstwem - Z ekonomicznego punktu widzenia nieodprowadzenie VAT-u nie różni 

się niczym od wyrwania babci portfela z ręki - powiedział.  

 
Jan Bolanowski, Redaktor Serwisów Ekonomicznych WP.PL 

 

15. PREZESI SPÓŁEK KOLEJOWYCH ZARABIAJĄ KROCIE, A LUDZIE MDLEJĄ W WAGONACH 

 
Aż 1,5 mln zł miesięcznie na pensje prezesów 21 spółek kolejowych, ponad 350 członków zarządów i rad nadzor-

czych, 25 mln zł na roczne utrzymanie prawie 200 związkowców, a nasza kolej wygląda jak w krajach trzeciego świa-

ta! Wielogodzinna podróż w ścisku i upale skutecznie pozbawia ludzi miłych wspomnień z urlopu. A gdy już dotrzemy 

do domu, zamiast pójść wypoczętym do pracy, będziemy marzyli, by jeszcze choć dzień odetchnąć. To, co dzieje się 

w pociągach w każdy wakacyjny weekend, to dramat!  

 

Ścisk, tłok, leżenie na korytarzach i omdlenia – tak wyglądają wakacyjne podróże Polaków, którzy podróżują koleją. 

Przykład? Podróż pociągiem z Przemyśla do Szczecina trwa 25 godzin!  

 

Po czymś takim pasażerowie wymagają sanatorium. Władze kolei zachowują się tak, jakby nie docierało do nich, że 

podczas wakacji transportu potrzebuje więcej osób niż zwykle. W efekcie na najbardziej popularnych trasach kursują 

składy z kilkoma wagonami. Znalezienie miejsca graniczy z cudem. Podróżni zmuszeni są koczować na korytarzach 

w potwornym ścisku. O klimatyzacji też najczęściej mowy nie ma.  

 

Jak to możliwe? W Polsce niestety wszystko jest możliwe. Po 1989 roku nie powstał u nas nawet kilometr nowej linii 

kolejowej! Remonty trwają w nieskończoność, o ile w ogóle są robione. Linie kolejowe najczęściej się zamyka – ostat-

nio niemal jedną czwartą! Połączenia są likwidowane, bo „nie są rentowne”. Szkoda tylko, że o swojej „rentowności” 

nie mówią szefowie kolei.  

 

Zawiadujący tym całym bałaganem ludzie mają się świetnie! Na ich pensje idzie aż 1,5 mln zł, bo rozproszone kolejo-

we spółki i spółeczki mają aż 350 prezesów i szefów rad nadzorczych. Inna spółka zajmuje się dworcami, inna torami, 

jeszcze kolejna wagonami. Do tego potrzeba całej rzeszy dyrektorów.  

 

Nie dziwne, że nawet zwykła zmiana rozkładu jazdy powoduje paraliż, a sezon wakacyjny to dla podróżnych prawdzi-

wy horror. Ale jak w PKP może być dobrze, jeśli taka fortuna idzie na utrzymanie darmozjadów?! 

 
Fakt  

 

16. KRADNĄ I GINĄ NA TORACH 

 
Jak poinformował rzecznik PKP Polskich Linii Kolejowych Robert Kuczyński, ciało mężczyzny znaleziono w środę 

około piątej rano na towarowej linii kolejowej przebiegającej przez dzielnicę Chorzowa - Hajduki. Mężczyzna wspiął 

się na kratownicową konstrukcję bramki podtrzymującej sieć trakcyjną nad torami. Został śmiertelnie porażony prą-

dem - najprawdopodobniej, gdy próbował odcinać przewody trakcji. - W toku oględzin stwierdzono przeciętą linę trak-

cyjną i obniżoną sieć jezdną. Prawdopodobnie w rezultacie tego doszło do porażenia prądem i zwęglenia zwłok - po-

wiedział Kuczyński.  

 

Kradną i giną. To kolejny przypadek śmiertelnego porażenia prądem przy próbie kradzieży kolejowej sieci trakcyjnej w 

woj. śląskim.  

 

W czerwcu na torowisku w Knurowie znaleziono zwłoki pochodzącego z Chorzowa 45-latka, który również najpraw-

dopodobniej został śmiertelnie porażony prądem, gdy próbował odcinać przewody. Pod koniec maja zwęglone ludzkie 

zwłoki znaleziono przy przejeździe kolejowym w Katowicach-Ligocie. Mężczyzna został porażony prądem podczas 

kradzieży przewodu trakcyjnego. Jego wspólnicy zabrali łup i uciekli. W październiku 2012 r. zginęli dwaj młodzi męż-

czyźni, którzy w Rudzie Śląskiej próbowali wysypać węgiel z wagonu. Gdy pociąg ruszał, zostali porażeni prądem z 
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sieci. We wrześniu 2010 r. w jednej ze stacji transformatorowych w Sosnowcu znaleziono zwłoki 34-latka, który pró-

bował ukraść miedziane elementy stacji. W lipcu 2010 r. w kanale kablowym rozdzielni energetycznej likwidowanej 

Huty Jedność znaleziono zwłoki 17-latka z Siemianowic Śląskich, który usiłował ukraść będący pod wysokim napię-

ciem kabel energetyczny. Młody człowiek był wcześniej notowany przez policję m.in. za kradzieże i awantury. W maju 

2010 r. śmiertelnie porażony prądem został 22-letni włamywacz, który usiłował okraść stację transformatorową w Ka-

towicach-Załężu. Włamywacz miał ze sobą sprzęt do odkręcania metalowych elementów transformatora. 

 

 

17. WYDATKI SOCJALNE  PAŃSTW WCIĄŻ WYSOKIE 

 

 

 

Wydatki socjalne państw (w relacji do Produktu Krajowego Brutto) pozostają na poziomach niemal identycznych jak w 

najgorszych latach po wybuchu kryzysu finansowego, wynika z najnowszych badań Organizacji Współpracy Gospo-

darczej i Rozwoju (OECD, patrz zestawienie). Kiedy rozpoczął się kryzys finansowy, wydatki socjalne państw znacz-

nie wzrosły. Główny powód? Wzrost liczby świadczeń, np. zasiłków dla bezrobotnych.  

 

W 2007 roku średni poziom wydatków socjalnych do PKB w krajach OECD wynosił 19 proc. Dwa lata później było to 

22,1 proc., co było najwyższym poziomem w historii. Najnowsze prognozy na rok 2013 zakładają 21,9 proc.  
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Najwyższe wydatki na socjal ponosi Francja. Stanowią one już 33 proc. PKB. To najwięcej ze wszystkich państw 

OECD. Ponad 30 proc. PKB pochłaniają one również w Danii, Belgii oraz Finlandii. 

 

Polska wydaje mniej na kwestie socjalne niż średnia - 20,9 proc. Za nami są takie kraje jak Stany Zjednoczone, Au-

stralia, Szwajcaria czy Kanada.  

Najmniej spośród państw członkowskich wydaje Izrael. Tutaj wydatki socjalne wynoszą  ledwie 15,8 proc. PKB.  

 
Michał Jankowski, Redaktor Serwisów Ekonomicznych WP.PL 

18. KTO WYKUPUJE EUROPĘ  
 

Nowobogaccy klienci, głównie z Chin i Rosji, wywierają olbrzymi wpływ na europejską turystykę, wykupując nieru-

chomości w dużych miastach, popularnych kurortach oraz tradycyjnych wiejskich ustroniach. Plaże, kurorty oraz 

atrakcje turystyczne Europy przechodzą cichą rewolucję, porównywalną z boomem turystyki zagranicznej, jaki nastą-

pił w wyniku wprowadzenia zorganizowanych wycieczek w latach 60. Rosjanie już nie przybywają do Europy. Oni już 

tam są. A wraz z nimi Chińczycy, w coraz większej liczbie. 

 

Rosjanie, Azjaci i Arabowie zmieniają zasady europejskiej turystyki. Nowobogacka klasa średnia z tamtych rejonów 

świata wykupuje nieruchomości i zajmuje coraz więcej miejsca na plażach, które kiedyś były zarezerwowane dla 

wczasowiczów z północnej Europy. 

 

Choć liczba turystów z Europy i USA pozostaje na niezmienionym poziomie, to wrażenie robią statystyki dotyczące 

gości z innych części globu. Liczba Chińczyków odwiedzających Stary Kontynent wzrosła z 5 mln w 1996 roku do 60 

mln w 2010 roku. W tym samym okresie liczba przyjeżdżających do Europy Rosjan wzrosła z 12 mln do 40 mln. 

 

Pogrążone w kryzysie państwa południowej Europy znoszą bariery utrudniające przybyszom spoza UE wydawanie u 

nich pieniędzy. W celu ożywienia swoich rynków nieruchomości takie kraje jak Portugalia, Cypr i Hiszpania oferują 

nawet prawo stałego pobytu obcokrajowcom, którzy zdecydują się nabyć u nich domy. 

 

– Większość rosyjskich nabywców pochodzi z klasy średniej i dysponuje budżetem rzędu 500 tys. euro – mówi Mike 

Bridges, wydawca rosyjskiego magazynu dotyczącego nieruchomości ”International Residences”. – Zwykle nie po-

trzebują kredytów hipotecznych i płacą w gotówce. Rosyjska gospodarka jest w świetnej kondycji, a klasa średnia jest 

olbrzymia. 

Oto jak wygląda sytuacja w Europie. 

 

Wielka Brytania. Brytyjski klimat nie jest szczególnie kuszący dla miłośników słońca spoza Europy, ale wyścig po 

najlepsze nieruchomości jest tu wyjątkowo zacięty. Kiedy w styczniu malezyjscy właściciele nieruchomości w dawnej 

elektrowni Battersea wypuścili na rynek pierwszą partię 600 apartamentów, rozeszły się one w ciągu dwóch dni. 

 

– Znajdujemy się obecnie w oku cyklonu – mówi James Moran, dyrektor sprzedaży w biurze nieruchomości Win-

kworth w South Kensington. – W stosunku do ubiegłego roku sprzedaż wzrosła o 60 proc. i obserwujemy jak tradycyj-

ni kupcy z Francji czy Włoch są zastępowani przez tych z Rosji, Bliskiego Wschodu i Azji. 

 

Francja. Rosjanie wciąż kupują domy letniskowe na francuskiej Riwierze, ale teraz dołączyli do nich spragnieni słońca 

Skandynawowie i zasobni w gotówkę Egipcjanie. Niemalejącą popularnością cieszy się ”Złoty Trójkąt”: Cannes, Cap 

d'Antibes i Châteauneuf. Agent nieruchomości Fredrik Lilloe mówi, że często widuje klientów z Bliskiego Wschodu, w 

szczególności z Egiptu. Chińczycy przejawiają duże zainteresowanie winnicami w Burgundii, ale nie mieszkają w za-

kupionych przez siebie posiadłościach. Zatrudniają ludzi, którzy je prowadzą i wysyłają wino do Chin. 

 

Jednak wygłaszane przez prezydenta François Hollande'a groźby podwyższenia podatków odstraszają wielu kupców, 

którzy wolą inwestować w bezpieczniejszych pod względem podatkowym miejscach, jak Monako czy Szwajcaria.  

 

Hiszpania. Po załamaniu się rynku nieruchomości przed pięcioma laty zagraniczni kupcy rzadko się tu pojawiają, 

chociaż podobno wśród osób interesujących się w 2012 roku ekskluzywną posiadłością La Zabaleta w okolicy Marbelli 

był rosyjski prezydent Władimir Putin. 

 

Usiłując sprzedać milion nowo wybudowanych domów i mieszkań, które świecą pustkami, hiszpański rząd planuje 

zmienić prawo wizowe, by umożliwić zamieszkanie w tym kraju obywatelom spoza Europy, którzy są gotowi wydać na 

http://finanse.wp.pl/szukaj,wydatki,szukaj.html
http://finanse.wp.pl/szukaj,oecd,szukaj.html
http://finanse.wp.pl/szukaj,polska,szukaj.html


dom 160 tys. euro. Ruchy te obliczone są przede wszystkim na bogatych Rosjan i Chińczyków. Podczas gdy ceny 

hiszpańskich nieruchomości spadły o 30 proc., najwięcej kupują Brytyjczycy, lecz drugie miejsce stracili Niemcy na 

rzecz Rosjan. 

 

Natomiast Chińczycy są zainteresowani inwestycjami o znacznie większej skali. Jedno z konsorcjów z tego kraju roz-

waża zakup ziemi o powierzchni 12 km kw. na przedmieściach Madrytu w celu wybudowania tam nowego centrum 

finansowego. 

 

Włochy. Rosyjscy oligarchowie i ich blondwłose żony już od lat stanowią powszechny widok na Szmaragdowym Wy-

brzeżu na Sardynii. Fala Rosjan, która dotarła także do głównego toskańskiego kurortu Forte dei Marmi, tak bardzo 

nakręciła ceny nieruchomości w tym mieście, że jego władze postanowiły zarezerwować niektóre domy tylko dla Wło-

chów. Do Włoch zaczęli też przybywać licznie Arabowie z rejonu Zatoki Perskiej, kiedy katarska rodzina królewska 

podpisała w 2012 roku umowę na wykupienie amerykańskiego właściciela Szmaragdowego Wybrzeża. Tymczasem 

włoscy hotelarze rozpaczliwie próbują zarobić na przybywających tłumnie chińskich turystach, szkoląc się we właśc i-

wych gatunkach herbaty i zasadach Feng Shui. Obawiają się, że chińscy przedsiębiorcy zaczną wykupować ich hote-

le i przystosowywać je do potrzeb swoich rodaków. W Mediolanie już stoi należący w całości do Chińczyków hotel 

Huaxia. W Rzymie japońskich turystów z dyndającymi u szyi aparatami fotograficznymi zaczynają zastępować goście 

z Indii. 

 

Niemcy. Niemcy nie są krajem przywykłym do zagranicznych inwestorów. Jednak coraz większa liczba stoczni na 

wybrzeżu kraju trafia w obce ręce. Wielu Niemców obawia się, że wyprzedaż stoczni jest zaledwie zaczątkiem zakro-

jonego na szeroką skalę wykupywania największej europejskiej gospodarki przez obcokrajowców. 

 

Czarnogóra. Kiedy kraj wchodził w skład Jugosławii, był ulubionym celem podroży serbskiej klasy średniej. Dziś Ro-

sjanie niemal dorównali liczebnie odwiedzającym Czarnogórę Serbom, kupując znacznie więcej nieruchomości. W 

2012 roku rosyjska ”Nowaja Gazieta” donosiła, że 40 proc. nieruchomości w Czarnogórze znajduje się w rosyjskich 

rękach. 

 

Grecja. Po trzech latach kryzysu gospodarczego Grecja zaczyna przyciągać inwestorów. Emir Kataru potwierdził na 

początku marca, że uginający się pod ciężarem długów kraj jest znakomitym rynkiem dla kupców, nabywając sześć 

wysp na Morzu Jońskim za kwotę zaledwie 8 mln euro.  – Od 2007 roku nieruchomości straciły połowę swojej warto-

ści, więc przybywają tu obcokrajowcy, którzy wyczuli okazję – mówi Christos Vergos z ateńskiego oddziału biura nie-

ruchomości Remax. A ceny są tak niskie, że katarski magnat naftowy Hamad bin Khalifa Al-Thani chce kupić kolej-

nych 12 wysp u wybrzeża Itaki, na których planuje wybudować letnie pałace dla każdego ze swoich 24 dzieci. 

 

Eksperci ds. nieruchomości twierdzą, że setki zamożnych Libańczyków i Izraelczyków kupiły letnie domy na wyspie 

Mykonos. – Są ludźmi z gotówką w dłoni, którzy potrafią sfinalizować transakcję – mówi Roi Deldimou, który reprezen-

tuje biuro nieruchomości Beauchamp na tej wyspie. Do Grecji wkraczają też tureccy inwestorzy, którzy wykupują hote-

le w historycznym sercu spustoszonych przez recesję Aten. Chińczycy, którzy ostatnio nabyli prawa do eksploatacji 

portu w Pireusie, wykorzystują obniżone ceny, aby kupować nieruchomości w greckiej stolicy. Fali nowych inwestorów 

w Grecji przewodzą Rosjanie. Oligarchowie kupują luksusowe domy i apartamenty, idąc za przykładem Romana 

Abramowicza, który nabył olbrzymią posiadłość na wyspie Korfu. 

 

Cypr. Wyspa ucieleśnia pęd przybyszów spoza Europy do inwestowania w Unii Europejskiej. Po zapaści brytyjskiego 

rynku po drugie domy, na Cypr wkroczyli Chińczycy, wykupując nieruchomości po rekordowych cenach.– Od listopa-

da 2012 roku sprzedano około 700 nieruchomości chińskim inwestorom – mówi Peter Christofi, menedżer w biurze 

nieruchomości Antonis Louizou & Associates. Zainteresowanie inwestorów wzbudziła obietnica wiz stałego pobytu dla 

osób, które zakupią nieruchomości warte powyżej 300 tys. euro. – Z naszego doświadczenia wynika, że atrakcyjność 

tego miejsca jest w całości oparta na prawie dotyczącym wiz stałego pobytu i ma niewiele wspólnego z samym Cy-

prem – mówi Christofi. Oferująca niskie podatki i mnóstwo słońca wyspa przyciąga też jak magnes Rosjan niemal od 

samego upadku radzieckiego imperium. Licząca 40 tys. osób rosyjska społeczność zamieszkująca w Limassol doko-

nała ogromnych inwestycji w nieruchomości.  

 

Conal Urquhart, Guardian 10.3.2013r., tłum. Onet 

 

 
 
 



19. ŻYJĄ W KONTENERACH BEZ BIEŻĄCEJ WODY. TO ONI BUDUJĄ POTĘGĘ CHIN 
 

Szanghaj to największe i najludniejsze miasto w Chinach*. Jako specjalna strefa przemysłowa metropolia ta od lat 

szybko rozwija się przypominając najnowocześniejsze centra światowej gospodarki. Jest też druga strona tego dyna-

micznego rozwoju, którego symbolem są szklano-stalowe drapacze chmur. W ich cieniu tysiące pracowników, którzy 

przybyli tu z głębi Chin, mieszkają w nieludzkich warunkach. Bez bieżącej wody koczują w kontenerach, za które wy-

najmujący bierze 500 juanów (ok. 250 zł) miesięcznie. - To właśnie dzięki tej taniej sile roboczej powstają ogromne 

centra handlowe, w których sprzedawane są luksusowe towary produkowane także rękami tych biednych przybyszów  

- mówi Aly Song fotoreporter Reutersa 

 

 

 
Fot. ALY SONG REUTERS  

 

 

Ludzie żyją w tych warunkach od dwóch lat. Za możliwość zamieszkiwania kontenerów płacą wynajmującemu 500 
juanów (ok. 250 zł) miesięcznie. - Jedna z kobiet narzekała, że w kontenerach nie ma bieżącej wody i toalet. Latem 
jest w nich gorąco jak w piekle, a zimą z kolei zamieniają się w górską jaskinię - opisuje reporter, który rozmawiał z 
mieszkańcami. Co powodowało, że jednak w nich zamieszkali? - Stosunkowo niska cena wynajmu - usłyszał 
 
 
 
* Szanghaj– największe miasto w Chinach, położone w delcie rzeki Jangcy, jedno z czterech miast wydzielonych 
Chińskiej Republiki Ludowej. Szanghaj jest najludniejszym miastem Chin (Chongqing, jako miasto wydzielone ma 
większą populację, ale na znacznie większym obszarze). Cała jednostka administracyjna liczyła w 2010 roku 23 
019 148 mieszkańców. 
Szanghaj jest największym chińskim ośrodkiem gospodarczym, finansowym i komunikacyjnym, a także trzecim co 
do wielkości (po Rotterdamie i Singapurze) portem morskim na świecie. W mieście działa giełda papierów warto-
ściowych, giełdy towarowe i wielkie banki. Rozwinięty przemysł maszynowy, metalowy, chemiczny, środków 
transportu, elektroniczny, poligraficzny, włókienniczy, spożywczy, obuwniczy i wysokich technologii. Wielki węzeł 
komunikacyjny (porty lotnicze Szanghaj-Hongqiao, Szanghaj-Pudong, metro). (Wikipedia).  
 

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/5,114944,13585550,Zyja_w_kontenerach_bez_biezacej_wody__To_oni_buduja.html?i=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chi%C5%84ska_Republika_Ludowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jangcy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_terytorialny_Chi%C5%84skiej_Republiki_Ludowej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chongqing
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rotterdam
http://pl.wikipedia.org/wiki/Singapur
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szanghajska_Gie%C5%82da_Papier%C3%B3w_Warto%C5%9Bciowych
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szanghajska_Gie%C5%82da_Papier%C3%B3w_Warto%C5%9Bciowych
http://pl.wikipedia.org/wiki/Port_lotniczy_Szanghaj-Hongqiao
http://pl.wikipedia.org/wiki/Port_lotniczy_Szanghaj-Pudong
http://pl.wikipedia.org/wiki/Metro_w_Szanghaju


 
Fot. ALY SONG REUTERS  

 
 

 

 

 
Fot. ALY SONG REUTERS  

W kontenerach żyją przyjeżdżający do Szanghaju pracownicy sezonowi. Aby poprawić swój los przemierzają czasami 

tysiące kilometrów. Na zdjęciu: dziecko pracowników z prowincji, które wychowuje się na osiedlu kontenerów 

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/5,114944,13585550,Zyja_w_kontenerach_bez_biezacej_wody__To_oni_buduja.html?i=3
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/5,114944,13585550,Zyja_w_kontenerach_bez_biezacej_wody__To_oni_buduja.html?i=4
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/5,114944,13585550,Zyja_w_kontenerach_bez_biezacej_wody__To_oni_buduja.html?i=4


20. POLITYCY DOPROWADZILI DO NIEWYOBRAŻALNEJ TRAGEDII! 
 

Amerykańskie Detroit* bankrutem. Dawna stolica przemysłu samochodowego USA jest dziś miastem, z którego ucie-

kli młodzi, a emerytów jest dwa razy więcej niż pracujących. Lokalne władze nie były w stanie poradzić sobie z dłu-

giem i jedynym rozwiązaniem był wniosek o upadłość.  

 

To największa plajta w historii sektora publicznego Stanów Zjednoczonych. Rick Snyder gubernator stanu Michigan, 

którego Detroit jest stolicą , przyjmując wniosek o upadłość od władz miejskich przyznał, że była to trudna decyzja ale 

doprowadziły do niej lata zaniedbań.  

 

Dług Detroit wynosi 18,5 miliarda dolarów. Miasto nie ma pieniędzy na doraźne funkcjonowanie. Tylko odsetki od za-

ciągniętych kredytów kosztują stolicę Michigan 150 milionów dolarów rocznie. 16 procent mieszkańców miasta nie ma 

pracy. To dwukrotnie więcej niż wynosi średnia stopa bezrobocia w całym stanie.W dodatku co drugi mieszkaniec 

Detroit nie płaci podatków, co jeszcze pogłębia dziurę w kasie ratusza.  

 

Władze miasta nie ogłosiły jeszcze planu oszczędnościowego. Cięcia z pewnością dotkną jednak urzędników miej-

skich, przewidywane jest też zawieszenie niektórych usług oraz likwidacja części przywilejów dla osób starszych.  

 

mm, źródło: IAR  

 

* W Detroit, upadłym "Motor City", kwitnie miejskie rolnictwo. W opuszczonych parkach i na domowych trawnikach 
powstało ponad 1000 farm i ogródków.  
 
Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat o 25 proc. spadła liczba mieszkańców. Według danych Biura Spisu Powszech-
nego w 2000 roku metropolię zamieszkiwało 951 270 osób, podczas gdy w  roku 2010 liczba ta nie przekroczyła  713 
777 i była najniższa od 1910 roku. Kiedyś było drugim najbogatszym miastem USA i symbolem amerykańskiej potęgi 
przemysłowej, teraz ogłosiło upadłość. Może znowu stanąć na nogi, ale dopiero za 50-100 lat. Detroit jest większe od 
San Francisco, Miami i Bostonu razem wziętych. Kiedy te wszystkie firmy zaczęły upadać i przestaliśmy wytwarzać 
lodówki, telewizory i samochody, bo produkcja uciekła do Azji, nastąpiły dekady powolnego upadku - mówi ekonomi-
sta w Ford Motor Company Waldek Raczkowski. Opustoszałe fabryki i domy, których liczbę szacuje się na prawie 80 
tys., przyczyniły się do wzrostu przestępczości. Detroit przoduje w amerykańskich statystykach pod względem liczby 
zabójstw.  

Mieszkańcy, którzy pozostali w Detroit, to w 83 proc. Afroamerykanie. 36 proc. z nich żyje poniżej poziomu ubóstwa. - 
Też chcieliby się wynieść, bo to oni są pierwszą ofiarą przestępczości. Ale ich nie stać - zauważa Polonus z trzeciego 
pokolenia Frank Dmuchowski, emeryt piszący jako wolontariusz do "Tygodnika Polskiego" 

 

21. KSIĄŻKI 

 

Kazimierz Turalińskji, Jak kraść? Podręcznik złodzieja 
 

Współczesna Polska to raj dla złodziei, a piekło dla ludzi uczciwych. Aby przetrwać w chaszczach i cierniach codzien-
ności musisz zgłębić obowiązujące w niej reguły gry. Podstaw prawa, ekonomii, politologii i metodyki popełnianych 
przestępstw nauczy Cię praktyk-specjalista ds. bezpieczeństwa i wywiadu gospodarczego. W cenie równej jednej 
porady u radcy prawnego otrzymasz obszerny pakiet informacji i sztuczek prawniczych, za które liderzy warszawskich 



gangów, Mafii Paliwowej i zamieszani w liczne afery politycy płacili asom palestry setki tysięcy złotych. Dziś ta sama 
wiedza znajduje się w Twoim zasięgu. Dowiesz się, jak  
- legalnie: - uniknąć obowiązku składania zeznań w każdym postępowaniu karnym 
- uniemożliwić egzekucję komorniczą 
- zupełnie pozbawić wiarygodności dowody zebrane przez przeciwnika procesowego lub prokuratora 
- oszukać wykrywacz kłamstw 
- uchylić się od zapłaty faktury VAT 
- ochronić swój prywatny majątek 
- zniechęcić organa ścigania do węszenia 
- oszukać... tzn. nie dać się przechytrzyć kontrahentowi 
 
Po lekturze zrozumiesz, dlaczego w Polsce białe kołnierzyki nie idą do więzienia, a szarym obywatelom sądy nie oka-
zują litości. Słuchając wieczornych wiadomości bez trudu ocenisz, w jaki sposób zakończy się właśnie ujawniona afe-
ra i dlaczego właśnie umorzeniem śledztwa.Przekonasz się, jak łatwo uniknąć płacenia podatków i dlaczego zwalcza-
nie procederu prania brudnych, mafijnych pieniędzy to nad Wisłą fikcja.  
 
Nauczysz się niskim nakładem konstruować pozornie wiarygodne, międzynarodowe holdingi spółek kapitałowych z 
centralą w rajach podatkowych. Zgorszy Cię świadomość powszechnego okradania klientów przez banki oraz firmy 
ubezpieczeniowe. Przestaniesz ufać giełdzie i banknotom w Twoim portfelu. A jeśli nudzi Cię wielki biznes, w wolnej 
chwili zgłębisz tajemnice włamywaczy i złodziei samochodów. Kto wie, może kiedyś zostaniesz jednym z nich? A na-
wet jeśli nie, to chociaż będziesz wiedział, jak zabezpieczyć przed niedoszłymi kolegami własny dom lub auto... 
 
Znając sposób myślenia złodziei, oszustów, finansistów i polityków, nie dasz się więcej nabrać na ich kłamstwa. I tylko 
od Ciebie zależeć będzie, czy pozyskaną wiedzę wykorzystasz w dobrym, czy złym celu. Publikację szczególnie pole-
cić należy osobom planującym karierę: przestępcy, biznesmena, prawnika, ekonomisty, specjalisty ds. bezpieczeń-
stwa, prywatnego detektywa, windykatora, policjanta lub funkcjonariusza innych formacji powołanych do ochrony bez-
pieczeństwa publicznego, sędziego, kontrolera podatkowego, dziennikarza śledczego, politologa, lobbysty, a także 
wszystkim tym, którzy nie chcą być nabijani w butelkę przez cwaniaków. 

 

 

  

 
Joanna Nawrocka, Społeczne doświadczenie starości. Stereotypy, postawy, wybory 
 
Osadzając swoje badania w teoriach oraz modelach psychologii społecznej, Joanna Nawrocka wyraźnie wychodzi 
poza dominującą tendencję w geropsychologii, która zarówno w Polsce, jak i innych krajach skoncentrowana jest na 
analizie skutków, jakie procesy starzenia się wywierają na podstawowe funkcje psychiczne. Autorka [...], pytając o to, 
jak siebie widzą ludzie starzy i jak ich widzą inni, od nich młodsi, pokazuje [...], że warto jest badać inne aspekty sta-
rości w miejscu przypisanym ludziom starym przez polskie społeczeństwo. Miejsce to, choć zróżnicowane, nie jest 
najlepsze. Bardziej bądź mniej negatywne nastawienia i obrazy starych ludzi nie sprzyjają ich integracji społecznej. Co 
gorsza, rzadko odpowiadają ich żywotności czy potrzebom. W kontekście postępującego procesu starzenia się społe-
czeństw i wydłużania wieku życia refleksja nad starością i jej godnością jest refleksją istotną. Badania przedstawione 
przez doktor Nawrocką nie tylko do niej pobudzają, ale też wskazują na konieczność oraz możliwość działania na 
rzecz ludzi starych. Ich ogromną zaletą, poza rygorem proponowanych narzędzi i trafnością analizy zebranych da-
nych, jest [...] ich tematyka. 
 
Z recenzji prof. dr hab. Ewy Drozdy-Senkowskiej 
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Wiesława Warzywoda-Kruszyńska, red., Bieda dzieci zaniedbanie wykluczenie społeczne 

 
Książka ta wyrasta z wieloletnich zainteresowań naukowych pracowników Katedry Socjologii Stosowanej i Pracy So-
cjalnej Uniwersytetu Łódzkiego. Odkrycie `dzieci` jako szczególnej kategorii społecznej zostało dokonane przez nas 
przypadkiem. Punktem wyjścia badań realizowanych na początku lat 90. przez pracowników dzisiejszej KSSiPS były 
przemiany w strukturze społecznej po restytucji kapitalizmu w Polsce w roku 1989. Chcieliśmy ustalić i zrozumieć, co 
dzieje się z lawinowo zwiększającą się liczbą bezrobotnych, którzy z członków `przodującej klasy robotniczej` stawali 
się z dnia na dzień `ludźmi zbędnymi`. Interesowali nas dorośli, którzy tracili dotychczasowy status społeczno-
ekonomiczny, a nie ich dzieci, których nie uwzględnia się przecież w badaniach struktury społecznej. Dzieci, podobnie 
jak inni niepracujący członkowie rodziny, mają status społeczny zależny od głowy rodziny. 
 
Kiedy bezrobotni zaczęli stopniowo przekształcać się w kategorię społeczną świadczeniobiorców pomocy społecznej, 
której status jest także zależny, ale od państwa, sytuacja statusowa ich dzieci stała się jeszcze bardziej rozmyta, a ich 
obecność w przestrzeni społecznej jeszcze bardziej niezauważalna. I wtedy - przypadkowo - odkryliśmy, że bieda 
wśród dzieci ma większy zasięg niż wśród dorosłych, a więc, że dzieci stanowią liczną zbiorowość wśród ludności 
biednej. Okazało się także, że miejsca dużej koncentracji ludności biednej, które nazwaliśmy `enklawami biedy`, 
ujawniły się przede wszystkim dlatego, że tam właśnie bieda wśród dzieci była najbardziej nasilona. (...)  
 
Respondenci wspominali swoje dzieciństwo, opowiadali o swoich dzieciach, gdy były małe oraz gdy dorosły, martwili 
się o wnuki, które w czasie badań były dziećmi. Z przedstawianych relacji wyłaniał się obraz zaniedbania, jako wspól-
nego doświadczenia różnych generacji dorastających w sąsiedztwach naznaczonych biedą i wykluczeniem społecz-
nym. Obraz ten różnicował się w zależności od tego, w jakim kontekście społeczno-politycznym przebiegało dzieciń-
stwo (por. Warzywoda-Kruszyńska 2003), ale nie ulegało wątpliwości, że bieda w okresie dzieciństwa i młodości odci-
ska piętno na całym przebiegu życia. (...) Odkrycie? przez nas socjologii dzieciństwa, jako subdyscypliny socjologii 
rozwijającej się w ostatnich dekadach na Zachodzie, nadało nowy impuls prowadzonym przez nas badaniom. (...) 
Opracowania koleżanek i kolegów z innych ośrodków naukowych wzbogacają wyniki naszych badań, wskazują na 
zagadnienia uwzględniane przez nas w mniejszym stopniu lub sugerują możliwość zastosowania innego podejścia. 
 
Ze Wstępu 

 

 

 
 
 

Zofia Ratajczak, Psychologia pracy i organizacji 

 

Przystępny i zwięzły wykład współczesnej wiedzy o psychologii pracy i organizacji: 

http://ecsmedia.pl/c/psychologia-pracy-i-organizacji-b-iext6234544.jpg


 charakteryzuje podstawowe zagadnienia z uwzględnieniem ich genezy historycznej, aktualnych uwarunkowań 
oraz potencjalnych przeobrażeń różnych sfer życia człowieka - sfery pracy, sfery konsumpcji oraz sfery funk-
cjonowania społecznego; 

 wskazuje najnowsze problemy i zastosowania praktyczne w odniesieniu do takich zagadnień jak: kryzys i 
trauma w pracy, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, psychologiczne koszty zaradności człowieka, proble-
matyka jakości życia (związki pracy i konsumpcji); 

 przedstawia zadania psychologów pracy we współczesnych organizacjach (poradnictwo zawodowe i doradz-
two organizacyjne, działania profilaktyczne i interwencyjne); 

 ukazuje nowe pogranicza, nowe obszary badań i działań, zmierzających do integracji wiedzy użytecznej prak-
tycznie. 

Książka przeznaczona dla studentów wybierających specjalizacje: psychologia pracy i organizacji, psychologia zarzą-
dzania, psychologia biznesu z myślą o przyszłej pracy we wszelkiego typu organizacjach, ośrodkach szkoleniowych, 
konsultacyjnych i doradczych czy biurach karier. 

 

 

 
 
 

Eugeniusz Moczuk, Policja. Socjologiczne studium funkcjonowania instytucji 

 

 Wstęp 

 1. Policja w praktyce 

1.1. Historia formowania się policji 

1.2. Policja jako instytucja społeczna 

1.3. Policja jako grupa dyspozycyjna 

1.4. Tworzenie bezpieczeństwa lokalnego przez policję 

 2. Policja w perspektywie naukowej 

2.1. Socjologia a nauki o policji 

2.2. Policja w perspektywie prawniczej i nauk pomocniczych prawa 

2.3. Policja na tle nauki o bezpieczeństwie 

 3. Metodologiczne aspekty badań empirycznych 

3.1. Problemy badawcze i hipotezy 

3.2. Przebieg badań empirycznych 

3.3. Charakterystyka badanych populacji 

 4. Policja jako instytucja społeczna w opiniach mieszkańców woj. podkarpackiego w latach 2000–2012 

4.1. Postawy mieszkańców Podkarpacia wobec policji 

4.2. Ocena pracy policjantów ruchu drogowego na Podkarpaciu 

4.3. Praca dzielnicowych w opiniach mieszkańców woj. podkarpackiego 

4.4. Analiza pracy dzielnicowych z terenu woj. podkarpackiego w perspektywie „kultury zaufania” 

 5. Socjologiczne aspekty funkcjonowania policji – próba syntezy 

5.1. Perspektywa socjologicznego spojrzenia na policję 

5.2. Badanie policji w prawie policyjnym i nauce o bezpieczeństwie 

5.3. Socjologiczne badania policji – ujęcie autorskie 

 

http://okladki.naukowa.pl/ksiazka_684595_9788373388970_Policja-Socjologiczne-studium-funkcjonow.jpg


 
 

Arkadiusz Kołodziej, Teoria estymacji w praktyce badań społecznych 

 
W książce prezentowana jest problematyka związana z wykorzystaniem teorii estymacji w badaniach społecznych. W 
monografii znajdziemy zarówno podstawową ideę (filozofię) uogólniania wyników z próby losowej na populację, jak i 
bardziej szczegółowe rozważania (techniki obliczeniowe oraz wskazówki dotyczące obsługi programów komputero-
wych) odnoszące się do konkretnych problemów ilościowej analizy danych. Podstawowym celem autora było przed-
stawienie tej złożonej problematyki w sposób możliwie przystępny. Autor, będący pracownikiem Instytutu Socjologii 
Uniwersytetu Szczecińskiego,  odpowiada m. in. na następujące pytania: 
- Jak rozumieć wyniki badań sondażowych (np. sondaży wyborczych)? 
 - Dlaczego wyniki badań naukowych obarczone są ryzykiem popełnienia błędu? 
 - Jak uogólnić wyniki z próby na populację? - Jak ustalić minimalną liczebność próby? 
Książka może stanowić zatem ciekawą lekturę nie tylko dla tych, którzy zainteresowani są samodzielnym prowadze-
niem badań społecznych, ale także dla tych, którzy chcą właściwie interpretować ich wyniki. 

 

 
 
 

Ryszard Kantor, Zabawa w dobie społeczeństwa konsumpcyjnego 

 

Autorowi za podejmuje ważny i doniosły z punktu widzenia społecznego temat badawczy. Opracowanie należy do 
nielicznych, które tak dogłębnie dokonują analizy problematyki ludyczności na gruncie polskim. Poszczególne rozdzia-
ły charakteryzują się przejrzystą konstrukcją, logicznością wywodów, trafnością określeń i głębią przemyśleń. Roz-
prawa z pogranicza antropologii kulturowej i socjologii kultury zadziwia bogactwem omawianych zjawisk natury spo-
łeczno-kulturowej.Lekturę tej publikacji szczególnie należy zalecić studentom kulturoznawstwa, pedagogiki, socjologii 
i antropologii kulturowej. Książka ta powinna też trafić do pracowników placówek kulturalnych, wydziałów kultury, 
urzędników miejskich i powiatowych. Ich wiedza na temat ludyzmu i mechanizmów jego przemian we współczesnym 
świecie powinna być stale uzupełniana.   
 
Społeczeństwo polskie stało się w ostatnim dwudziestoleciu społeczeństwem konsumpcyjnym ze wszystkimi tego 
faktu konsekwencjami. Sąd taki wydaje się słuszny przede wszystkim w odniesieniu do mieszkańców miast dużych 
i średniej wielkości, liczących nie mniej niż 150?200 tys. ludności. W miastach takich zachodzą procesy, które pozwa-
lają mówić nie tylko o społeczeństwie konsumpcyjnym, ale wręcz o społeczeństwie konsumpcji zabawy. W moim 
przekonaniu następuje w polskim społeczeństwie miejskim (analizowano miasto Kraków) proces uludyczniania kultu-
ry, przez wielu badaczy nazywany raczej niesłusznie karnawalizacją kultury.  
 
Proces ten oznacza ustawiczne rozszerzanie się społecznego zasięgu zabawy, mnożenie się jej form, ogarnianie 
przez nią nowych obszarów czy dziedzin życia społeczno-kulturowego, także tych, które były dotychczas sferami po-
wagi, jak nauka, wiedza naukowa, religia itd. Zabawa niesie wiele pożytków dla jednostki i dla społeczeństwa. Jednak 
proces uludyczniania kultury, rugowania z życia społecznego i kultury powagi, powszechne uleganie hedonizmowi, 
dążenie do osiągania permanentnej przyjemności, narastająca dominacja zabawy i rozrywki nad innymi formami ak-
tywności człowieka, oznacza kształtowanie się tego, co James E. Combs nazwał z przekąsem nowym wiekiem lu-

http://ksiegarnia.pwn.pl/szukaj/0/program.html
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dycznym, oraz panowanie nowego homo ludens, człowieka zabawy ery konsumpcyjnej. To może budzić niepokój, iż 
społeczeństwo konsumpcyjne istotnie zabawi się na śmierć, jak wieszczył Neil Postman. 
Z recenzji dra hab. Ludwika Kozołuba, prof. UO.   

 
 

 

Mariusz Gajewski, red., Grupy kultowe Uwarunkowania społeczne  

 

Wraz z rozwojem społeczeństwa zmienia się człowiek i jego religijność. W tej nowej rzeczywistości szerzą się różnego 

rodzaju kulty głoszące swoje "autorskie" koncepcje Boga, człowieka i świata. Od lat budzą one rozmaite kontrowersje. 

I temu przede wszystkim poświęcona jest niniejsza książka. 

 

 Z upływem czasu zmieniają się również zorganizowane formy kultu. Grupy kultowe nie stanowią kategorii zamkniętej, 

a to sprawia, że badacz zjawiska winien wykazywać nieustanną czujność intelektualną, a także odwagę kwestiono-

wania utartych schematów myślenia. Nie wszystko, co wiąże się z nową religijnością, należy przekreślać. Naiwnością 

byłoby jednak przyjmować bezkrytycznie wszelkie idee i formy kultu, jakie grupy te proponują swoim wiernym.  

 

Zarysowana i omówiona w publikacji przestrzeń społecznego funkcjonowania sekt i grup kultowych wprowadza czy-

telnika w złożoną problematykę duchowości pogranicza. Autorzy poszczególnych rozdziałów w sposób przystępny, a 

zrazem profesjonalny podejmują wyznaczony przez siebie obszar badawczy z perspektywy filozoficznej, teologicznej, 

pedagogicznej, psychologicznej, socjologicznej i prawnej. W książce czytelnik znajdzie konkretne dane i usystematy-

zowaną wiedzę teoretyczną. Autorzy, opisując społeczne konteksty funkcjonowania kontrowersyjnych grup kultowych, 

wnoszą w temat wiele nowych treści i odkrywają przed czytelnikiem nowe, mało znane aspekty społecznego "bytowa-

nia" grup kultowych. Podjęte tematy z pewnością wzbudzą w czytelniku emocje, a dzięki przekazaniu solidnej wiedzy 

będą inspirować do przemyśleń i refleksji. Stąd publikacja może okazać się przyczynkiem do dalszego pogłębienia 

studium proponowanego tematu. 

 
 

 
 

Jordi Gali, Unemployment Fluctuations and Stabilization Policies: A New Keynesian Perspective, 
MIT Press 2011 

 

Ciekawa pozycja w czasach, kiedy gospodarki ponownie zaczynają zwalniać, a zarówno supermocarstwo jakim są 
Stany Zjednoczone, jak i duże państwa Europy, do niedawna rozwijające się w imponującym tempie, jak Hiszpania, 
borykają się z problemem bezrobocia, w tym z najgorszą jego odmianą – bezrobociem trwałym. 
 
Hiszpański makroekonomista Jordi Gali, odpowiednik Paula Krugmana na Europę, wydał właśnie w tych czasach 
książkę “Unemployment Fluctuations and Stabilization Policies: A New Keynesian Perspective”. Gali jest doktorem 

http://www.ksiegarniaonline.pl/view.php?id=32762
http://www.obserwatorfinansowy.pl/wp-content/uploads/2011/09/Gali.jpg


ekonomii, profesorem w Universitat Pompeu Fabra oraz w Barcelona Graduate School of Economics i szefem Cen-
trum Studiów i Badań Międzynarodowych (CERI). Ma już na swoim koncie ciekawą rozprawę: “Polityka Monetarna, 
Inflacja i Cykle Ekonomiczne: Wstęp do teorii Nowego Keynesizmu”. Od lat buduje swoją pozycję w środowi-
sku naukowym, rozwijając koncepcje J. M. Keynesa, jako zwolennik aktywnego udziału państwa w gospodarce. 
 
Podobnie jak Keynes, który uważał, że jednym z najważniejszych problemów współczesnych gospodarek jest bezro-
bocie, tak Gali poświęca temu problemowi wiele swoich badań. Owocem tych poszukiwań jest wydana w sierpniu tego 
roku przez MIT Press książka. 
 
Gali nie jest – jak wielu współczesnych ekonomistów – po prostu naśladowcą Keynesa. Ideę, według której państwo 
pełni rolę stabilizatora w systemie rynkowym i za pomocą pewnych narzędzi (również narzędzi polityki monetarnej) 
zapobiega bezrobociu, rozwija w swój unikalny sposób. Z lekkością porusza się w systemie pracy o elastycznych re-
gulacjach, ze zróżnicowanymi stawkami itd.  
 
Analizując relację między bezrobociem a polityką monetarną, Gali buduje własną koncepcję bezrobocia w syste-
mie rynkowym i opisuje metody oddziaływania na nie oraz przedstawia skutki działań stabilizacyjnych. Warto zajrzeć 
do najnowszej książki naukowca, który słynie z wielokrotnego udowadniania, że zwiększanie produktywności pracy 
wpływa na… spadek zatrudnienia. 
 

 
 

Central and Eastern European Migration Review 

Wreszcie możemy pochwalić się nowym czasopismem naukowym poświęconym migracjom międzynarodowym. Mimo 
że pierwszy numer ukazał się już kilka miesięcy temu, dopiero niedawno ruszyła oficjalna strona internetowa „Central 
and Eastern European Migration Review” (CEEMR): www.ceemr.uw.edu.pl. Serwis internetowy jest ważny, gdyż służy 
nie tylko jako wizytówka periodyku, ale jest też miejscem, gdzie można zapoznać się z całą zawartością czasopisma. 
Zgodnie z najnowszymi trendami istnieje m.in. możliwość eksportowania danych bibliograficznych do wielu progra-
mów pomagających w przygotowaniu bibliografii, pobrania pojedynczych artykułów, jak i pełnego numeru w formacie 
PDF. 

CEEMR to (na razie) półrocznik wydawany przez Ośrodek Badań nad Migracjami UW i Polską Akademię Nauk. Jego 
redaktorem naczelnym jest Agata Górny. Jako recenzowany międzynarodowy periodyk naukowy (teksty w większości 
mają ukazywać się w języku angielskim) będzie platformą wymiany poglądów na temat prac teoretycznych i rezulta-
tów badań empirycznych poświęconych zagadnieniom migracyjnym istotnym dla regionu Europy Środkowej i 
Wschodniej (EŚW). Kraje EŚW są w specyficznej sytuacji jako państwa przyjmujące, jak i wysyłające, toteż szczegó l-
nie uważnie warto przyglądać się występującym tu procesom i mechanizmom.  

Nie było dotąd migracyjnego czasopisma poświęconego regionowi EŚW, dlatego z dumą zachęcamy do zapoznania 
się z tą pozycją. A zespołowi wydającemu czasopismo życzymy wielu udanych numerów oraz autorów i czytelników z 
całego świata.          

 

22 KONFERENCJE 

 

 Inkluzja społeczna dzieci i młodzieży z grup ryzyka. Międzynarodowa Konferencja Naukowa.  Gdańska Wyż-

sza Szkoła Humanistyczna w Gdańsku, Bałtycki Federalny Uniwersytet im. I. Kanta w Kaliningradzie, Rosyjska 

Akademia Edukacji oraz Akademia Humanistyczno-Pedagogiczna w Chmielnickim (Ukraina):  2013-10-10 do 

2013-10-10. Termin zgłoszeń:2013-08-31. Opłata konferencyjna: udział bezpłatny. Kontakt:  inklu-

zja@gwsh.gda.pl; 

 

http://www.ceemr.uw.edu.pl/
mailto:inkluzja@gwsh.gda.pl
mailto:inkluzja@gwsh.gda.pl


 Społeczne aspekty gospodarki rynkowej - SAGR 2013, Zespół Badawczy Metod Ilościowych, Instytut Zarzą-

dzania i Marketingu, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, 2013-09-23 do 2013-09-24; Opłata konferen-

cyjna od:550 zł brutto. Kontakt: mp.ajd.czest.pl/~w207/sagr2013/;  

sagr@ajd.czest.pl   Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia: 

• Ekonomia społeczna, społeczna odpowiedzialność, społeczna przedsiębiorczość oraz społeczna wartość doda-

na. 

• Jakość życia w świetle ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju a także jakości funkcjonowania systemu 

ochrony zdrowia i systemu edukacji. 

• Spójność społeczna, komunikacja społeczna, partnerstwo publiczno – prywatne oraz kapitał społeczny. 

• Zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych oraz psychologiczne aspekty rynku. 

• Badania marketingowe i ich aspekty społeczne. 

· Regionalne i lokalne aspekty budowania relacji z interesariuszami we współczesnej organizacji. Tworzenie stra-

tegii współpracy nauki z biznesem. 

· Zarządzanie organizacją publiczną wobec współczesnych wyzwań w procesie 

zarządzania. 

· Społeczne i etyczne aspekty rozwoju nauki i przedsiębiorczości w wielowymiarowym ujęciu współczesnych wy-

zwań w procesie zarządzania. 

· Ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnej organizacji. 

 

 Rozwój na peryferiach? Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Instytut Ekonomiczny PWSZ w Gorzowie Wlkp. 

2013-10-25 do 2013-10-25. Termin zgłoszeń:2013-08-31. Opłata konferencyjna od:150 zł brutto. Dane kontakto-

we:dr Tomasz Marcinkowski - peryferie@pwsz.pl 

 

 Polscy migranci w Europie, 28-29.11.2013, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Komitet Badań 

nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk zapraszają do zgłoszeń na ogólnopolską konferencję naukową pt. „Polscy 

migranci w Europie”, która odbędzie się w dniach 28-29 listopada 2013 r. w Krakowie. Głównymi tematami debaty 

mają być więzi i relacje wewnętrzne, z innymi grupami narodowymi i społecznością przyjmującą oraz migracje 

powrotne. Organizatorzy sesji - kontakt:  M.Garapich@roehampton.ac.uk; k.pedziwiatr@gmail.com; 

m.zielinska@is.uz.zgora.pl 

 

 3-14 września – 15 Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Uniwersytet Szczeciński. 

program grup tematycznych: http://15zjazd.whus.pl/images/dokumenty/program_grupy.pdf 

sesje plenarne i sympozja: http://15zjazd.whus.pl/images/dokumenty/program_sesje.pdf 
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Co po kryzysie?   
 

 
 

11-14 września 2013, Szczecin 

 

Zapraszamy do udziału w obradach grupy tematycz-

nej nr 19 
 

JAKI ROZWÓJ W CZASIE KRYZYSU? ROZ-

WIĄZANIA TRADYCYJNE KONTRA  INNO-

WACJE 
 
13.09. (piątek) 
15:15 – 17:30, 17.45 - 20.00 
 sala 235 
 
Galia Chimiak, dr (IFIS PAN)   
Zbigniew Galor, prof. nadzw. dr hab. (US) 
gchimiak@ifispan.waw.pl ; zbigniew.galor@gmail.com 
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SESJA 1 
 

● Daniel Płatek, Marcin Starnawski,  Kapitalizm, czyli  systemowe tworzenie kryzysów i nierówności: analiza  sys-

temów- światów jako narzędzie refleksji  nad marginalizacją i zmianą społeczną  ● Piotr Sałustowicz, Rozwój, kry-

zys, wykluczenie a margines  społeczny społeczeństw UE ● Barbara Goryńska-Bittner,  O bezdomności polskich 
migrantów zarobkowych w Europie czasu kryzysu 
 

SESJA 2. Panel dyskusyjny: Czy kryzys myślenia o kryzysie? 
 

● Jerzy Chłopecki, Kryzys gospodarki czy ekonomii? ● Tadeusz Popławski, Wyzwania społeczne i gospodarcze w 

obliczu "dryfowania" peryferyjnego państwa ● Kazimierz Sowa, Kryzys a stosunki własnosci ●  Przemysław Wiel-
gosz, Kryzys globalizacji i globalizacja kryzysu 
 

SESJA 3 
 

●  Aleksandra Bilewicz, Między filantropią a elitaryzmem – dylematy gospodarki społecznej  na przykładzie koope-

ratyw spożywczych ● Agata Urbanik, Zakurzona innowacja. Banki spółdzielcze w Polsce i ich niewykorzystany po-

tencjał zmiany społecznej ● Robert Bartłomiejski, Kryzys zaufania jako czynnik mobilizujący uczestników konfliktu 
ekologicznego w mieście 
 

REFERATY WYŁOŻONE 
 

● Maciej Kokociński, Wpływ kryzysu ekonomicznego na postrzeganie zjawiska przemocy 

 domowej ● Joanna Kuchta, Obraz współczesnego dłużnika polskiego ● Kinga Lendzion, Madagaskar - demokra-

cja i liberalny kapitalizm a rozwój kraju ● Tomasz Ugryn,Technologia społecznie zaangażowana 

 
 

23. Z KALENDARZA (GRUPY BADAWCZEJ MARGINES SPOŁECZNY POZNANIA) 

 9 lipca mgr Monika Brodziak, przekazała Panu Januszowi Smurze egzemplarz swojej pracy magisterskiej Odbić 

sie od dna. Studium włączenia społecznego – przypadek Janusza Smury.  

 Na 20.sierpnia zaplanowane zostało spotkanie robocze poświęcone opracowaniu publikacji końcowych wyników 

badania Grupy. 

 Do 31. października 2013: składanie opracowań końcowych (skalin@up.poznan.pl) 

 

 
24. WIERSZE MARYCHA Z CHWALISZEWA 

 

 

    
Gniazda szczurów 

 

Kanały 

Nory bezdomnych tego miasta 

Rury ciepła 

Ciepło życia 

 

Tam żyją 

Szczury ludzkie 

Wygnańcy luksusu 

Nieosiągalnego 
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Drapacze chmur 

Mrówka - potęga pracy 

Czy da wyjście 

Z nędzy i ubóstwa? 

 

Ludzie-szczury 

W podziemiach 

Kolosów miasta 

Płacącego bogactwa 

 

Nie dla nich 

Biały chleb 

Uśmiech słońca 

Praca 

 
 Marian Karwacki , Poznań 10 grudnia 2011 r.  

 

 

 

25. POZA MARGINESEM? 

 Jakub Kuroń chce otworzyć bar mleczny. Mieszkańcy protestują  
 

Jakub Kuroń, syn Macieja i wnuk Jacka Kuronia wpadł na pomysł otworzenia w Warszawie jadłodajni "Kuroniówka". 
Idei miałaby przyświecać słuszna sprawa, czyli pomoc najbardziej potrzebującym. Mieszkańcy kamienicy, w której ma 
powstać Jadłodajnia głośno wyrażają swój sprzeciw. 
"Chcecie nam tu władować taką ferajnę? To przyjdźcie tu mieszkać, a my pójdziemy do was" - mówią wzburzeni. 

 akub Kuroń, syn Macieja i wnuk Jacka Kuron ia wpadł na pomysł otworzen ia jadłodajni "Kuroniów ka". Idei  miałaby  przyświecać słuszna sprawa, czy li pomoc najbardziej  potrzebującym. Mieszkańcy  kamienicy , w której  ma powstać Jadłodajnia głośno wyrażają swój sprzeciw. 

 Jakub  Kuroń, syn Macieja i wnuk Jacka Kuron ia wpadł na pomysł otwor zenia jadłodajni "Kuroniów ka ". Idei miałaby  przyświecać słuszna sprawa, czy li pomoc najbardziej  potrzebującym. Mieszkańcy  kamienicy , w której  ma powstać Jadłodajnia głośno wyrażają swój sprzeciw. 

 "Chcecie nam tu władować taką ferajnę? To przy jdźcie tu mieszkać, a my  pójdziemy  do was" - mówią wzburzeni.  

 USA: porywacz więził czterech mężczyzn przez lata  

Miał przez lata więzić starszych mężczyzn, by pobierać ich zasiłki. Policja w Houston w Teksasie została zawiadomio-
na, że w jednym z domów, wbrew własnej woli, są przetrzymywani ludzie. 

Gdy funkcjonariusze weszli wczoraj do przydomowego garażu, znaleźli tam ciemną komórkę, a w niej czterech męż-
czyzn w wieku 50, 65, 74 i 80 lat. Wszyscy byli skrajnie wyczerpani i zaniedbani. 

Ze wstępnych ustaleń wynika, że rzadko dostawali coś do jedzenia, nie mieli też dostępu do toalety. Jeden z nich 
twierdzi, że był przetrzymywany przez 10 lat. 

Według policji, mężczyźni byli wcześniej bezdomni. 31-latek, który ich uwięził, zwabił ich do siebie papierosami, pi-
wem oraz tym, że zaoferował im dach nad głową. Jednak jego właściwym celem było pobieranie za nich zasiłków. 

Porywacz został aresztowany. Aby odpowiadać z wolnej stopy, musiałby wpłacić 200 tysięcy dolarów kaucji. 

(KK) 

●  A po pracy idą... żebrać!  
 

500 zł dziennie - tyle są w stanie zarobić osoby żebrzące w obleganych przez turystów miastach. Bywa, że są one 

dobrze sytuowane, a wymuszaniem pieniędzy zajmują się po pracy, aby dorobić do etatu.  

Na niepełnosprawne dziecko, na chorą nogę, na głodnego psa. Oto metody, które stosują osoby proszące o datki, by 

wzbudzić litość. Nieodzownym elementem żebraczego wizerunku jest pojemnik na pieniądze (najlepiej po jogurcie lub 

twarożku) i kawałek kartonu z informacją o sytuacji życiowej żebraka. Nie brakuje ich przy kasach biletowych na 

dworcach (proszą o reszty z wpłacanych sum), są przy kościołach (mówią modlitwy w różnych intencjach w zamian za 



kilkadziesiąt złotych) i na popularnych deptakach – tu najczęściej eksponują chorą część ciała lub dziecko. Ale coraz 

częściej żebraniem trudnią się osoby, które nie mają nic wspólnego z bezdomnością czy biedą.  

 

 
fot. newspix.pl  

- Jakiś czas temu matka z dzieckiem żebrała na ulicy Długiej w Gdańsku. Dosłownie kilka minut wcześniej widziałem 

jak zaparkowała średniej klasy auto w jednej z bocznych ulic. Nie wytrzymałem i powiedziałem jej, że to co robi, to 

zwykłe oszustwo. Na kartonie widniał napis „Nie mamy na jedzenie, leki i czynsz”. Wytknąłem jej ten samochód. Ko-

bieta oburzyła się, że niby jak ma dojeżdżać do Długiej i to z dzieckiem, a w tramwaju nie zamierza się tłoczyć - opo-

wiada Tomasz Grycak, mieszkaniec Gdańska, mieszka w Śródmieściu. Mężczyzna, który prosi o datki w tunelu dwor-

cowym w Gdańsku przyznaje, że są dni, gdy udaje mu się zebrać 500 zł.  

- Dostaję zapomogę i małą rentę, bo mam kłopoty z płucami. Ale to nie wystarcza, bo zadłużony jestem. Jakbym nie 

musiał, to bym przecież nie żebrał – kwituje. Bywa i tak, że żebrzący przypominają dobrze zorganizowany gang. In-

formują się telefonicznie, gdzie jest największy ruch i gdzie warto skierować „posiłki”. Tak działają np. romskie rodziny 

w Trójmieście. Potrafią zarabiać w tunelu dworcowym i w tramwajach w Gdańsku, by następnie przenieść się wieloo-

sobową grupą do Sopotu. Z kolei inni żebrzący uaktywniają się tylko przy okazji dużych imprez (np. w Gdańsku pod-

czas Jarmarku św. Dominika ). Bywa, że przyjeżdżają z innych miast i państw.  

- W sezonie letnim w Gdańsku żebractwem zajmuje się około 30 osób, natomiast poza sezonem ich liczba spada. 

Latem dominują cudzoziemskie kobiety z dziećmi, poza sezonem – mężczyźni – Polacy. Statystyczny żebrzący na 

gdańskich ulicach nie jest osobą bezdomną. Nie jest też gdańszczaninem, ma stały dochód z innego źródła i utrzymu-

je kontakt ze swoją rodziną. Większość decyduje się na sezonową wędrówkę po Polsce wybierając duże miasta – 

tłumaczy Monika Ostrowska, rzeczniczka prasowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.  

W lecie przybywa proszących o pieniądze również w Sopocie. Pracownicy socjalni znają „swoich żebrzących”, ale i tu 

plagą są przybysze z innych stron.  

- Przed sezonem letnim mamy corocznie akcję kierowaną do restauratorów i gastronomików, których uczulamy na ten 

problem. W Sopocie żebracy liczą na łatwy zarobek, bo tu przyjeżdżają prestiżowi goście. Strażnik miejski widział 

sytuację, gdy gość restauracji wręczył żebrzącemu 100 zł. Takie zachowanie nie zachęca do podjęcia pracy – twierdzi 

Anna Dyksińska z biura prezydenta w sopockim magistracie.  

Nic dziwnego, że niektórzy z żebractwa uczynili zawód. Nie zamierzają szukać zatrudnienia, bo im się to nie opłaca - 

stawki zebrane na ulicy są bardzo atrakcyjne i często przewyższają płacę minimalną w kraju. Bez kwalifikacji i wy-

kształcenia nie zarobiliby tyle w przedsiębiorstwach. 



●  Kto chce dostać  dziecko w czasie telewizyjnego show?  

Mówi się, że dziecko to największy dar. I przyszedł moment, w którym porzucony maluch został wręczony bezdziet-

nemu, nic nie podejrzewającemu małżeństwu na żywo w telewizji. 

Telewizyjne show w Pakistanie , w którym rozdaje się dzieci: http://wiadomosci.onet.pl/swiat/kto-chce-wygrac-dziecko-

szokujacy-teleturniej/1k2m7 

(jsch),Źródło: CNN 

 Trzy nieznane zmysły człowieka - o czym informują? 
 

Poza pięcioma powszechnie znanymi zmysłami i wykraczającym poza ramy naukowe szóstym zmysłem, badacze 

wyróżniają jeszcze przynajmniej dwa, a nawet trzy inne? Stanowią one źródło cennych informacji, których nie warto 

lekceważyć. Oto one: zmysł równowagi, kinestetyczny i bólu - to trzy zmysły, które najczęściej pozostają w cieniu. 

Niesłusznie, bo nie tylko pozwalają nam zachować orientację w przestrzeni i swoim ciele, ale też ostrzegają przed 

zagrożeniem zdrowia, a nawet życia. Do czego dokładnie nam służą? 

 

Zmysł równowagi - wewnętrzna poziomica. Zmysł równowagi niczym pokładowy GPS pozwala określić pozycję 

ciała. Punktem orientacyjnym jest głowa - w odniesieniu, nie tyle do podłoża, co do kierunku przyciągania ziemskiego. 

Zmysł równowagi odnotowuje tak to, że poruszasz głową - kiwasz nią, przechylasz, obracasz, jak i to, że twoje ciało 

znajduje się w ruchu. Wykryje, jeśli zwolnisz lub przyśpieszysz. 

 

Nic nie umknie doskonałej poziomicy schowanej w zakamarkach ucha wewnętrznego. Znajdują się tam porośnięte 

cienkimi włoskami torebki i kanaliki wypełnione płynem. Płyn ten porusza się, gdy zmieniasz pozycje. Wtedy włoski 

wyginają się. Dzięki temu organizm uzyskuje informacje odnośnie twojego położenia w przestrzeni, nawet jeśli nie 

korzystasz ze zmysłu wzroku czy dotyku.Jako posiadacz zmysłu równowagi, możliwe, że doświadczasz pewnych 

niedogodności. To mała cena, ale jednak. O jakich niedogodnościach mowa? 

 

 
 

Choroba lokomocyjna - gdy informacje uzyskane z podstawowych zmysłów przeczą tym płynącym ze zmysłu 

równowagi. Zdarza ci się odczuwać nieprzyjemne objawy choroby lokomocyjnej, gdy podróżujesz samochodem, 

statkiem czy samolotem? Ich przyczyną jest niezgodność informacji płynących z różnych zmysłów. Większość z nich, 

w tym głównie wzrok, stają w opozycji do zmysłu równowagi. Podczas gdy oczy i inne narządy dają ci sygnały, że 

pozostajesz w bezruchu, zmysł równowagi nie daje się tak łatwo zmylić i alarmuje, że jednak się przemieszczasz. 

Tym sposobem konflikt gotowy. Trudny do rozsądzenia, bo racja leży po dwóch stronach: twoje ciało pozostaje nieru-

chome, nie zmieniasz pozycji w odniesieniu do środka komunikacji, jednak nie da się ukryć, że przemierzasz kilome-

try. W efekcie organizm może głupieć. Daje o tym znać m. in. poprzez mdłości, zawroty głowy. Aby zapobiegać tym 

niechcianym przypadłościom, warto chociażby zamknąć oczy i ułożyć się w pozycji półleżącej. To wyeliminuje część 

sprzecznych sygnałów. Najlepiej jednak, o ile masz taką możliwość i oczywiście odpowiednie uprawnienia, przesiąść 

się na fotel kierowcy. Gdy prowadzisz poruszający się pojazd: widzisz ruch i w większym stopniu czujesz ruch. 

Wszystko jest więc tak jak powinno. 

 

Zmysł kinestetyczny - wyobrażeniowa mapa ciała. Dzięki niej trafisz łyżką do ust nawet z zamkniętymi oczami. 

Zmysł ten umożliwia koordynację ruchów. Gdyby cię go pozbawiono, z zamkniętymi oczami nie byłbyś w stanie do-
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tknąć swojego nosa czy nogi - po prostu nie wiedziałbyś, gdzie się znajdują. Zastanawiałeś się kiedyś, skąd to jednak 

wiesz, skoro przecież nie mówi ci o tym ani wzrok, ani dotyk czy węch?  

 

Aby orientować się w świecie, musimy najpierw orientować się sami w sobie. Pomaga nam w tym uwewnętrzniony 

schemat ciała. Natura na czas wędrówki po ziemskim padole wyposażyła nas w mapę nas samych. Ta zakodowana 

jest w asocjacyjnych czuciowych obszarach mózgu. Mapa zawiera informacje o wzajemnym położeniu różnych części 

ciała, odległościach je dzielących. Tym sposobem mamy wszelkie parametry chociażby, by trafić łyżką do ust, nawet 

gdy ktoś przesłoni nam oczy. 

 

A ponieważ nie spędzamy życia w jednej pozycji, mapa ta musi być stale aktualizowana, gdy części ciała zmieniają 

położenie względem siebie. Zmiany są nanoszone na ogólny dostępny model własnego ciała. Potrzebne do tego in-

formacje są przekazywane przez zakończenia nerwowe znajdujące się chociażby w mięśniach i stawach, które odno-

towują nasze ruchy. 

 

Zmysł bólu - sygnał alarmowy trudny do zignorowania. Nie lubimy, gdy nas coś boli. To zrozumiałe. Tyle, że od-

czuwanie bólu nie służy we wszystkich przypadkach gnębieniu nas śmiertelników. Ma on ratować nasz organizm 

przed destrukcją, w tym przed śmiercią. Sygnał, że coś jest nie tak musi być więc na tyle mocny, żebyśmy nie byli w 

stanie go zlekceważyć. Odpychający zapach czy drastyczny widok niekoniecznie zdałyby w tym przypadku egzamin. 

Jak zmotywować człowieka do usunięcia szkodliwego bodźca zanim będzie za późno? Natura zna swoje sposoby. 

Jednym z nich jest właśnie zmysł bólu. Mechanizm polega na tym, żeby dostarczyć nam tak nieprzyjemnych doznań, 

żebyśmy za wszelką cenę chcieli się ich pozbyć. W uproszczeniu: im groźniejszy dla nas bodziec, tym większy ból 

(oczywiście od tej zasady jest wiele wyjątków). Jest to informacja, że nie ma czasu do stracenia. I choć w przypadku 

zranień natury mechanicznej - skaleczeń, złamań, zwichnięć - mechanizm zazwyczaj działa na medal, w przypadku 

wielu chorób, w tym nowotworów, ból przez długi czas może się nie pojawiać. Co więcej, różnimy się pod względem 

rozwinięcia tego zmysłu. Jedni odczuwają znaczny ból przy nawet niewielkich szkodliwych bodźcach, inni są zadzi-

wiająco wręcz wytrzymali i często nawet nie zauważają uszkodzeń ciała. Kto ma lepiej? Jedno jest pewne: szczęśliw-

cy mało wrażliwi na ból są bardziej narażeni na niebezpieczeństwa, bo w dużej części ich po prostu nie wyczuwają. 

Co sprawia, że czujemy ból? Mamy wiele receptorów, które za to odpowiadają, dzielą się one w zależności od specja-

lizacji. Inne z nich poinformują nas uszkodzeniach mechanicznych, inne o zbyt wysokiej bądź niskiej temperaturze czy 

stycznością z niebezpieczną substancją chemiczną. Włókna zmysłu bólu szczelnie oplatają ciało, dzięki czemu sygna-

lizują zagrożenia w różnych jego rejonach. 

 

Ból jednak to nie sama fizjologia. Z badań naukowców wynika, że za jego natężenie odpowiada także nasza interpre-

tacja danej sytuacji i odczuwane wtedy emocje. Z tego względu tworzy się coraz więcej technik wpływających na psy-

chikę w taki sposób, aby zmniejszyć doświadczanie bólu. Można je stosować w przypadku chorych doświadczających 

chronicznego bólu czy choćby, aby łagodzić bóle porodowe. 
 

*** 
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