NS
ZZ
Nr 17/2016 (19.X.2016)

Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Wspólne stanowisko organizacji
zwi¹zkowych dzia³aj¹cych
w KGHM
Przedstawiciele stron Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy w KGHM
(organizacje zwi¹zkowe i Zarz¹d) spotkali siê 7 padziernika w celu
omówienia rozwi¹zania problemu wp³ywu podatku od wydobycia niektórych kopalin na nagrodê roczn¹ z zysku, czyli wynagrodzenia pracownicze. Pracodawcê reprezentowali Dyrektorzy Zdzis³aw Lopko i
Rados³aw Pobol.
Zniwelowanie wp³ywu podatku od miedzi i srebra na wynagrodzenia
pracowników mo¿e siê odbyæ poprzez zmianê zapisów w ZUZP. Sekcja

Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarnoæ od d³u¿szego czasu
proponuje takie rozwi¹zanie. Na spotkaniu nie dosz³o do porozumienia.
Strona zwi¹zkowa nie chcia³a jednak pozwoliæ na odwlekanie problemu w
czasie, dlatego pozosta³e organizacje podpisa³y siê pod wnioskiem SKGRM
NSZZ Solidarnoæ wystosowuj¹c wspólne stanowisko w sprawie zmian
w Za³¹czniku nr 11 dotycz¹ce wspomnianej powy¿ej sprawy. Zmiana
polega wy³¹cznie na dopisaniu treci w pkt. 1 Za³¹cznika nr 11 ( ) oraz
zap³aconego podatku od niektórych kopalin. Stanowisko organizacji
zwi¹zkowych poni¿ej.

NSZZ Solidarnoæ
ws. premii C-1
Jak informuje Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoæ Oddzia³ Zak³ady
Górnicze Polkowice-Sieroszowice na spotkaniu z Zarz¹dem
KGHM pracodawca przekaza³ informacjê dotycz¹c¹ likwidacji
premii C-1 o co Komisja wczeniej wnioskowa³a. Sprawa premii
C-1 ostatecznie ma zostaæ rozwi¹zana na ka¿dej z kopalñ. Jednoczenie przygotowywany jest jednolity Regulamin premiowania dla wszystkich Zak³adów Górniczych Lubin, Rudna i
Polkowice-Sieroszowice uwzglêdniaj¹cy likwidacjê premii C1. O sprawie bêdziemy informowaæ na bie¿¹co.

Stanowisko Komisji Krajowej
w sprawie umowy CETA
Komisja Krajowa NSZZ Solidarnoæ z ogromnym niepokojem
obserwuje dotychczasowe dzia³ania przedstawicieli rz¹du RP
dotycz¹ce ewentualnego przyjêcia umowy CETA (ang. Comprehensive Economic and Trade Agreement) w obecnym kszta³cie.
Za ca³kowicie niedopuszczalne uwa¿amy wdro¿enie tak kontrowersyjnego dokumentu bez przeprowadzenia wczeniej jakiejkolwiek publicznej debaty na temat konsekwencji tej decyzji.
Treæ umowy CETA zosta³a opracowana bez udzia³u rz¹dów czy
parlamentów pañstw cz³onkowskich UE, a wiêc z pominiêciem
instytucji posiadaj¹cych demokratyczny mandat oraz poddanych spo³ecznej kontroli obywateli. Brak transparentnoci podczas prac nad treci¹ umowy stanowi pogwa³cenie elementarnych zasad demokracji.
CETA jest przedstawiana przez zwolenników umowy jako dokument maj¹cy na celu liberalizacjê handlu i wspó³pracy gospodarczej pomiêdzy Uni¹ Europejska a Kanad¹. Owa liberalizacja
ma teoretycznie przynieæ wzrost gospodarczy wszystkim krajom-sygnatariuszom umowy. Jednak pod has³ami wzajemnego otwarcia rynków, zniesienia barier i deregulacji, kryj¹ siê
konkretne zapisy prawne, które w opinii wielu ekspertów prowadz¹ do tego, ¿e na rynku pracy, w przemyle, handlu, us³ugach, a nawet w s³u¿bie zdrowia czy w edukacji decyzje bêd¹
nale¿a³y nie do demokratycznych w³adz pañstwa narodowego,
lecz do wielkich korporacji. Umowa zmierza do zwiêkszenia

uprawnieñ miêdzynarodowych korporacji kosztem ograniczenia praw
pracowniczych, konsumenckich i obywatelskich mieszkañców UE oraz
Kanady. CETA narusza te¿ w sposób oczywisty suwerennoæ pañstwsygnatariuszy w dziedzinie stanowienia prawa oraz ochrony interesu
publicznego.
CETA poprzez mechanizm ICS (ang. Investment Court System, czyli ponadpañstwowy s¹d arbitra¿owy do rozwi¹zywania konfliktów korporacje-pañstwo), daje korporacjom mo¿liwoæ zaskar¿enia praktycznie jakiejkolwiek wewn¹trzkrajowej lub wewn¹trzwspólnotowej regulacji praw-

przynieæ nieodwracalne szkody dla polskiej gospodarki oraz polskich
obywateli.
W zwi¹zku z powy¿szym Komisja Krajowa NSZZ Solidarnoæ stanowczo sprzeciwia siê podpisaniu umowy CETA w obecnym kszta³cie oraz
domaga siê od rz¹du RP podjêcia wszelkich dzia³añ zmierzaj¹cych do
zablokowania przyjêcia tej umowy, przeprowadzenia publicznej debaty,
przedstawienia przewidywanych korzyci i zagro¿eñ dla Polski i jej obywateli przed podjêciem ostatecznej decyzji dotycz¹cej jej ratyfikacji.

Szatañska karuzela

nej, jeli w ocenie korporacji zagra¿a ona jej spodziewanym zyskom. Co
warte szczególnego podkrelenia, pozwy te bêd¹ rozstrzygane przez zewnêtrzne trybuna³y arbitra¿owe, czyli z pominiêciem systemu s¹downiczego funkcjonuj¹cego zarówno na poziomie poszczególnych krajów,
jak i Unii Europejskiej. Z kolei poprzez zawarty w umowie mechanizm
wspó³pracy regulacyjnej korporacje zyskaj¹ prawo do bezporedniego
uczestniczenia w procesie stanowienia prawa zarówno na poziomie poszczególnych krajów, jak i Unii Europejskiej.
Przyjêcie umowy niesie ze sob¹ równie¿ ogromne ryzyko zalania polskiego rynku przez tani¹, genetycznie modyfikowan¹ ¿ywnoæ z Kanady oraz innymi produktami
spo¿ywczymi w¹tpliwej jakoci, których obecnie nie mo¿na importowaæ do Polski. Kanada jest jednym z trzech
najwiêkszych producentów ¿ywnoci modyfikowanej
genetycznie na wiecie. Prawo obecnie obowi¹zuj¹ce w
Polsce chroni konsumentów przed tak¹ ¿ywnoci¹. Tania, niskiej jakoci ¿ywnoæ z Kanady zagra¿a polskiemu rolnictwu, ca³emu przemys³owi spo¿ywczemu oraz
przede wszystkim polskim konsumentom.
Wielu ekspertów wród konsekwencji przyjêcia umowy
CETA wymienia równie¿ wymuszon¹ przez korporacje
koniecznoæ prywatyzacji wszelkich us³ug publicznych
takich jak m.in. edukacja, ochrona zdrowia czy transport
publiczny. Jak wynika chocia¿by z opublikowanych we
wrzeniu 2016 roku badañ amerykañskiego Uniwersytetu Tufts, na skutek przyjêcia CETA Unia Europejska
utraci 200 tys. miejsc pracy, a rednie p³ace pracowników znacz¹co spadn¹.
W ocenie Komisji Krajowej argument, wed³ug którego
zgoda na obowi¹zywanie zapisów umowy CETA bêdzie
mia³a jedynie charakter tymczasowy, w ¿aden sposób
nie rozwi¹zuje problemu. Nawet okresowe obowi¹zywanie w naszym kraju opisanych powy¿ej niebezpiecznych instrumentów zapisanych w umowie CETA, mo¿e

Coraz czêciej zastanawiam siê, patrz¹c na wydarzenia
w naszym kraju i potok s³ów wypowiadanych przez
mêdrców wiata Schetynów, Petru czy be³kotliwego
prezesa Trybuna³u Konstytucyjnego, czy nie stajemy
siê pomiewiskiem Europy, a mo¿e i wiata. W sytuacji
w jakiej obecnie znajduje siê ca³y wiat potrzeba coraz
wiêkszej m¹droci oraz otwartych oczu i uszu by zrozumieæ, ¿e wydarzenia których jestemy wiadkami s¹
zamierzonym planem dwóch bestii, które pod pozorem
konfliktu chc¹ wci¹gn¹æ nas i inne narody do realizacji
swych zamierzeñ. Dlatego nie mo¿emy daæ siê wmanipulowywaæ i zastraszaæ, poniewa¿ cz³onek ogarniêty
strachem poddaje siê rzeczom materialnym i ziemskim.
My natomiast d¹¿my do prawdziwej wolnoci, w której
przeciwieñstwem strachu nie jest beztroska, ale zaufanie. Nasi wewnêtrzni i zewnêtrzni wrogowie coraz bardziej potrzebuj¹ rosn¹cego chaosu, aby mogli z coraz
wiêksz¹ si³¹ atakowaæ i zniewalaæ narody. Celowo wprowadza siê zamêt i niepewnoæ by za pomoc¹ dostêpnych medialnych rodków doprowadziæ do utraty wiary i nadziei, taki jest g³ówny cel. Czy jestemy wiadomi,
¿e zaczynamy traciæ wolnoæ ducha i stajemy siê niewolnikami wrogiej propagandy, która zniewala nasze
umys³y i serca pod pozorem prawdy? Spójrzmy jak przewrotnie kajdany
k³amstwa, oszustwa, niesprawiedliwoci oraz chciwoci zacieniaj¹ siê
coraz bardziej. Nie b¹dmy lepi i g³usi nie ufajmy tym, którzy obiecuj¹
nam materialne szczêcie i fa³szyw¹ tolerancjê. Starajmy siê postêpowaæ
wobec siebie ¿yczliwie nie szukajmy innej ³atwiejszej drogi, ¿yjmy w prawdzie a ona nas wyzwoli.
Nuciñski

Aktualnoci

a nie dla zysku za wszelk¹ cenê. Jednoczenie rodzina swoim nazwiskiem gwarantuje jakoæ produktów.
-----------Polska najszybciej rozwijaj¹cym siê krajem w Unii Europejskiej
Mazowsze by³o w latach 2008-2014 najszybciej rozwijaj¹cym siê regionem Unii Europejskiej pod wzglêdem PKB na g³owê mieszkañca - poinformowa³ Eurostat. Dane zaprezentowano w Brukseli przy okazji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.

W artykule cytowany jest lider OPZZ Jan Guz, który mówi, ¿e ca³kowity
zakaz handlu to nie jest dobry pomys³. To powinna byæ dobrowolna
decyzja pracowników. Przypominamy szefowi OPZZ, ¿e w spotkaniu
za³o¿ycielskim komitetu Wolna niedziela udzia³ wziêli przedstawiciele
m.in. Zwi¹zku Rzemios³a Polskiego, Akcji Katolickiej, KZPRSS Spo³em,
Polskiej Izby Handlowej, Federacji ZZ Handlu i Spó³dzielczoci OPZZ,
Lewiatana, Stowarzyszenia Zdrowa Praca, Misji Gabriela, Polskiej Izby
Paliw P³ynnych, Polskiej Grupy Supermarketów. Federacja OPZZ nie tylko
wspó³tworzy³a projekt ograniczenia handlu w niedzielê, ale i zbiera³a pod
nim podpisy.

Jak poda³ Eurostat, w 2008 roku PKB per capita w województwie mazowieckim (liczonym wraz z Warszaw¹) wynosi³o nieca³e 83 proc. redniej
unijnej, szeæ lat póniej - ponad 108 proc. (wzrost o 25,5 pkt proc.). Da³o
to Mazowszu pozycjê lidera w tempie rozwoju gospodarczego wród
276 regionów UE.

OPZZ za czy przeciw zakazowi handlu w niedzielê?
OPZZ przeciw zakazowi handlu w niedzielê - tak brzmi tytu³ publikacji,
która ukaza³a siê na portalu wiadomosci.onet.pl. Tymczasem Federacja
Zwi¹zków Zawodowych Handlu i Spó³dzielczoci OPZZ jest wród cz³onków Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Wolna niedziela.

- A wiêc to byæ mo¿e nie OPZZ jest przeciw, tylko sam Jan Guz, który
mówi, ¿e zakaz handlu w niedzielê to z³y pomys³? - podkrela Marek
Lewandowski, rzecznik prasowy przewodnicz¹cego KK NSZZ Solidarnoæ - Jeli OPZZ ma inny pomys³, to zamiast recenzowaæ niech sam
stworzy projekt ustawy i zbiera podpisy.
Pod projektem podpisa³o siê ponad 500 tysiêcy obywateli popieraj¹cych wprowadzenie ograniczenia handlu w niedzielê. Akcjê wsparli biskupi polscy, organizacje zrzeszaj¹ce ma³e sklepy, prezydent Andrzej Duda,
Prawo i Sprawiedliwoæ, europejska federacja UNI Europa Commerce. Na
pocz¹tku miesi¹ca odby³o siê pierwsze czytanie projektu w Sejmie, obecnie dokument zosta³ skierowany do sejmowej Komisji Polityki Spo³ecznej
i Rodziny.
- Domagamy siê ograniczenia handlu w niedzielê - wyjania Piotr Duda,
lider Solidarnoci - Jak s³yszê tych wszystkich, którzy mówi¹, ¿e to jest
zamach na ich wolnoæ, to ja mówiê: nie, wolnoæ te¿ ma swoje granice,
nie wolno poprzez swoj¹ wolnoæ zniewalaæ drugiej osoby, tylko dlatego,
¿e kto ma kaprys w niedzielê iæ sobie kupiæ nie artyku³y pierwszej potrzeby, ale artyku³y budowlane. Trzeba z tym skoñczyæ.
Kolejna nieprawdziwa informacja w artykule dotyczy liczebnoci. Autor
podaje, ¿e NSZZ Solidarnoæ liczy ok. 600 tys. cz³onków, za OPZZ o ok.
100 tys. wiêcej. Wed³ug Europejskiej Konfederacji Zwi¹zków Zawodowych OPZZ ma 320 tys., Solidarnoæ 605 tys. cz³onków. - Solidarnoæ
liczy dzisiaj blisko 700 tys. z czego blisko 100 tys. to cz³onkowie emeryci,
a do EKZZ i innych instytucji europejskich podajemy wy³¹cznie iloæ
pracuj¹cych cz³onków - t³umaczy Lewandowski.
------------Polacy ceni¹ firmy rodzinne
Coraz wiêcej Polaków jest gotowych zap³aciæ wiêcej za produkty firm
rodzinnych, ni¿ za ich odpowiedniki wytworzone przez inne przedsiêbiorstwa - wynika z raportu Fundacji Firmy Rodzinne, podaje portal forsal.pl.
Wolimy te¿ pracê w firmie rodzinnej, ni¿ w korporacji albo urzêdzie publicznym.
W badaniach przeprowadzonych na zlecenie Fundacji Firmy Rodzinne w
sierpniu 2016 r. tak¹ deklaracjê z³o¿y³o 43 proc. badanych, czyli o ponad
7 pkt. proc. wiêcej ni¿ w 2015 roku i o 30 pkt. proc. wiêcej ni¿ dwa lata
temu. Jednoczenie okazuje siê, ¿e grupa osób, które widzia³y kiedykolwiek oznaczenia wskazuj¹ce na rodzinny charakter firmy, jest wyranie
mniejsza od grona chêtnych do wy¿szej zap³aty  to 33,8 proc. respondentów. Pozytywny jest fakt, ¿e ta luka szybko siê zamyka. Ponadto, jak
podano, 42,6 proc. badanych wskazuje, ¿e uczciwoæ to trzecia najwa¿niejsza cecha tej grupy przedsiêbiorców. 60 proc. ankietowanych uwa¿a³o, ¿e córka lub syn za³o¿ycieli to najlepszy wybór, jeli chodzi o przysz³e
kierownictwo firmy.
Praca w firmie rodzinnej jest te¿ dla osób, które uczestniczy³y w badaniu,
trzecim wyborem, jeli chodzi o rozwój kariery. Prawie co szósty Polak
(15,7 proc.) chcia³by podj¹æ nastêpn¹ pracê w³anie w przedsiêbiorstwie
rodzinnym. Nieznacznie wiêcej (15,8 proc.) najchêtniej za³o¿y³oby w³asn¹
firmê albo posz³o do pracy w firmie pañstwowej (16 proc.). Z kolei, 12,8
proc. z chêci¹ za³o¿y³oby w³asn¹ firmê rodzinn¹. Uczestnictwo w rodzinnym biznesie  w roli pracownika najemnego czy w³aciciela jest o wiele
atrakcyjniejsze od pracy w urzêdzie publicznym (7,7 proc.) lub korporacji
(4,5 proc.).
Eksperci wyjaniaj¹, ¿e komunikowanie rodzinnoci firmy jest bardzo
wyran¹ deklaracj¹ przedsiêbiorcy. Oznacza to, ¿e firma nie zniknie wraz z
odejciem pierwszego pokolenia w³acicieli i dzia³a w oparciu o wartoci,

Dane Eurostatu pokazuj¹ ponadto, ¿e wszystkie polskie województwa
rozwija³y siê szybciej ni¿ rednia unijna. Dodatkowo siedem z nich (obok
mazowieckiego - dolnol¹skie, ³ódzkie, ma³opolskie, pomorskie, l¹skie,
wielkopolskie) zakwalifikowano do grupy 28 najdynamiczniejszych, czyli
takich, w których miêdzy 2008 a 2014 rokiem odnotowano co najmniej
10 pkt proc. wzrostu w stosunku do redniej unijnej.
Jak wynika z danych, mimo wyranej tendencji wzrostowej Polsce wci¹¿
pozostaje spory dystans do nadrobienia. Jedynie dwa polskie województwa znalaz³y siê w 2014 roku ponad progiem 75 proc. redniej unijnej mazowieckie i dolnol¹skie - a tylko Mazowsze tê redni¹ przekroczy³o.
Ponadto z 21 regionów, w których poziom PKB per capita by³ mniejszy ni¿
po³owa redniej unijnej, piêæ le¿y w Polsce. Z 16 pozosta³ych 14 znajduje
siê w innych krajach Europy Wschodniej: Bu³garii, Rumunii i na Wêgrzech.
-----------Emerytura to za ma³o. Badanie CBOS
85 procent Polaków w wieku 18-44 lat, bierze pod uwagê koniecznoæ
korzystania na staroæ z co najmniej kilku róde³ utrzymania, wynika z
badania CBOS. Tylko 12 procent badanych wskazuje na emeryturê jako
jedyne ród³o przysz³ego dochodu.
71 proc. badanych w wieku 1844 lat (którzy nie pobieraj¹ obecnie emerytury lub renty z tytu³u niezdolnoci do pracy) potwierdza, ¿e zdarza siê
im myleæ o w³asnej staroci oraz o tym, z czego bêd¹ siê wtedy utrzymywaæ. W tym 24 proc. badanych myli o tym doæ czêsto, a 14 proc. 
bardzo czêsto. Badani, zapytani o to, z czego bêd¹ siê utrzymywali na
stare lata, najczêciej wskazywali emeryturê (87 proc.). Nie liczy na ni¹ co
dziesi¹ty z tej grupy (10 proc.).
Respondenci relatywnie rzadko wskazywali na emeryturê jako na jedyne
ród³o dochodu na staroæ  tylko 12 proc. osób wskaza³o wy³¹cznie na
ni¹. Przewa¿aj¹ca wiêkszoæ osób (85 proc.), myl¹c o swoim utrzymaniu w okresie staroci, wskazywa³a z podanej listy wiêcej ni¿ jedno ród³o
 przeciêtnie co najmniej trzy. ( )
73 proc. badanych zak³ada, ¿e na staroæ bêdzie utrzymywaæ siê równie¿
z pracy najemnej albo z w³asnej dzia³alnoci gospodarczej lub gospodarstwa rolnego. Chocia¿ najczêciej wskazywano pracê dorywcz¹ (53 proc.),
znacz¹ca czêæ badanych przewiduje sta³¹ pracê (30 proc.). Ponad po³owa (55 proc.) badanych s¹dzi, ¿e na staroæ bêdzie utrzymywaæ siê ze
zgromadzonych oszczêdnoci lub dochodów z inwestycji. Najczêciej
takie zamiary maj¹ osoby legitymuj¹ce siê dyplomem wy¿szej uczelni.
Zarówno ci, którzy spodziewaj¹ siê, ¿e na staroæ bêd¹ utrzymywaæ siê z
emerytury, jak i twierdz¹cy, ¿e w ich przypadku nie bêdzie to mia³o miejsca,
w przewa¿aj¹cej czêci zak³adaj¹, ¿e na staroæ bêd¹ uzyskiwaæ dochód z
pracy najemnej lub na w³asny rachunek, a ponad po³owa przewiduje
korzystanie z oszczêdnoci lub dochodów z ró¿nych inwestycji. Dwie
pi¹te (40 proc.) badanych zak³ada, ¿e na staroæ bêdzie utrzymywaæ siê
zarówno z emerytury, jak i z pracy najemnej albo na w³asny rachunek oraz
z oszczêdnoci lub dochodów z inwestycji.
-----------Brakuje wykwalifikowanych pracowników
40 proc. polskich rednich i du¿ych firm deklaruje, ¿e brakuje im odpowiednio wykwalifikowanych kandydatów do pracy - wynika z raportu
firmy doradczej Grant Thornton, podaje PAP. W kolejnych latach ten problem prawdopodobnie siê pog³êbi.
Polscy przedsiêbiorcy maj¹ problem z zatrudnieniem wykwalifikowanych
pracowników. Oceniaj¹ ten problem jako du¿¹ b¹d bardzo du¿¹ barierê w rozwoju swojej firmy.
Okazuje siê, ¿e problem z niedoborem r¹k do pracy jest w Polsce wy¿szy

ni¿ w wiêkszoci innych przebadanych krajów Unii Europejskiej. Sporód
14 gospodarek objêtych badaniem, tylko w Krajach Ba³tyckich pracodawcy deklaruj¹ wiêksze problemy z rekrutacj¹ wykwalifikowanej kadry.
Wiêksze problemy w znalezieniu pracowników maj¹ tylko przedsiêbiorcy
w Estonii oraz na Litwie i £otwie.
W raporcie zaznaczono, ¿e polscy pracodawcy w kolejnych latach bêd¹
prawdopodobnie mieli jeszcze wiêksze k³opoty ze znalezieniem r¹k do
pracy. Eksperci podkrelaj¹, ¿e w Polsce mamy do czynienia ze strukturalnym niedopasowaniem kwalifikacji pracowników do potrzeb rynku pracy. Chêtnych do pracy jest wielu, ale ich kwalifikacje czêsto nie spe³niaj¹
oczekiwañ pracodawców. Dlatego zawsze, nawet w okresach spowolnienia gospodarczego, polskie firmy maj¹ k³opoty ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy, a teraz, kiedy gospodarka radzi sobie
doæ dobrze, ten problem dodatkowo siê nasila.
W badaniu wskazano, ¿e problem braku wykwalifikowanych kadr prawdopodobnie pog³êbi siê z powodu spadku bezrobocia. Dopóki system
kszta³cenia w Polsce nie zostanie poddany gruntownej reformie, firmy
powinny siê przyzwyczaiæ do tego, ¿e niektóre stanowiska bêdzie im
ciê¿ko obsadziæ wykwalifikowanymi pracownikami. A to oznacza, ¿e firmy powinny rozwa¿yæ wprowadzanie w³asnych projektów doszkalaj¹cych dla kandydatów do pracy - stwierdzono w raporcie.
Badanie Millward Brown dla Grant Thornton International, realizowano
wród 10 tys. rednich i du¿ych firm z 36 krajów wiata (w tym 200 firm
z Polski). Badanie prowadzone jest cyklicznie od 2009 roku.
-----------Najpierw rodzina, potem zdrowie. Najwa¿niejsze wartoci w ¿yciu
Polaków
Szczêcie rodzinne jest najwa¿niejsz¹ wartoci¹ dla wiêkszoci Polaków.
Wed³ug badania CBOS nieco ni¿ej cenione jest zachowanie dobrego zdrowia.
Badanie CBOS pokazuje, ¿e choæ zdecydowana wiêkszoæ Polaków deklaruje dba³oæ o w³asne zdrowie, faktyczne dzia³ania zmierzaj¹ce do zachowania dobrej kondycji ci¹gle nie s¹ zbyt powszechne. 88 proc. Polaków deklaruje, ¿e nie uprawia ¿adnego sportu w sposób profesjonalny.
Niemal trzy pi¹te (58 proc.) nigdy lub prawie nigdy nie wykonuje nawet
æwiczeñ gimnastycznych ani nie uprawia aerobiku, a ponad jedna trzecia
(37 proc.) w ogóle nie podejmuje aktywnoci takich jak bieganie, p³ywanie, jazda na rowerze czy sportowe gry zespo³owe. Prawie co pi¹ty doros³y Polak (18 proc.) nigdy lub prawie nigdy nie znajduje czasu na d³u¿szy
(minimum godzinny) spacer, a co jedenasty (9 proc.) nie wykonuje profilaktycznych badañ lekarskich.
Ponadto jedna czwarta Polaków (25 proc.) codziennie pali papierosy,
niewiele mniejszy odsetek badanych (23 proc.) minimum raz dziennie
nara¿ony jest na sytuacje stresowe, a co siódmy (14 proc.) ka¿dego dnia
pije s³odzone napoje gazowane. Niemal po³owa respondentów (49 proc.)
minimum raz w tygodniu sypia krócej ni¿ szeæ godzin na dobê, w tym dla
co dwunastego (8 proc.) regu³¹ jest sen krótszy ni¿ szeciogodzinny.
Niemal co drugi ankietowany (46 proc.) co najmniej raz w tygodniu jada
posi³ek tu¿ przed snem, w tym dla co jedenastego (9 proc.) jest to sta³y
zwyczaj.
Na zachowanie dobrego zdrowia jako jedn¹ z najwa¿niejszych wartoci
codziennego ¿ycia wskazuje niemal trzy pi¹te badanych (57 proc.); wy¿ej
cenione jest tylko szczêcie rodzinne (79 proc. wskazañ). Mniej wiêcej
po³owa ankietowanych za bardzo istotne w codziennej egzystencji uznaje spokój (52 proc.) oraz uczciwe ¿ycie (47 proc.). Nieco mniej wa¿ne
okazuj¹ siê: szacunek innych ludzi (43 proc.), praca zawodowa (42 proc.)
oraz grono przyjació³ (36 proc.). Mniej wiêcej co czwarty respondent
s¹dzi, ¿e istotne s¹ wiara religijna (26 proc.) oraz pomylnoæ ojczyzny
(24 proc.), a co pi¹ty  wolnoæ g³oszenia w³asnych pogl¹dów (19 proc.).
Na wyranie dalszym planie znalaz³y siê: wykszta³cenie (13 proc.), kontakt
z kultur¹ (11proc.), dobrobyt i bogactwo (10 proc.), mo¿liwoæ udzia³u w
demokratycznym ¿yciu spo³eczno-politycznym (8 proc.), ¿ycie pe³ne przygód i wra¿eñ (6 proc.) oraz sukces i s³awa (3 proc.).
-----------Co trzeci Polak wyrzuca jedzenie
Niemal co trzeci Polak przyznaje siê, ¿e zdarza mu siê wyrzucaæ jedzenie wynika z najnowszego raportu Nie marnuj jedzenia 2016 opracowane-

go przez Federacjê Polskich Banków ¯ywnoci. Najczêciej w koszu l¹duj¹ wêdliny, pieczywo i warzywa. Wed³ug autorów raportu, przyczyn¹
nie jest z³a wola Polaków, ale brak wiadomoci dotycz¹cej niemarnowania ¿ywnoci.
Wed³ug raportu Polacy wród najczêciej wyrzucanych produktów wskazuj¹ kolejno: wêdliny (43 proc.), pieczywo (36 proc.), warzywa (32 proc.),
owoce (27 proc.), jogurty (23 proc.), ziemniaki (20 proc.), miêso (17
proc.), mleko (17 proc.), ser (12 proc.), ryby (8 proc.), dania gotowe (8
proc.) oraz jaja (4 proc.).
Najczêstszym powodem wyrzucania jedzenia jest przegapienie terminu
przydatnoci do spo¿ycia (38 proc). Wród innych s¹: zbyt du¿e zakupy
- 15 proc., zbyt du¿e porcje posi³ków  13 proc., niew³aciwe przechowywanie ¿ywnoci  11 proc., zakup z³ego jakociowo produktu  9 proc.,
to, ¿e produkt lub danie okazuje siê niesmaczne  6 proc., brak pomys³ów
na wykorzystywania resztek  3 proc., robienie zakupów bez listy  2
proc.
Raport przywo³uje tegoroczne badanie CBOS Deklaracje Polaków dotycz¹ce marnowania ¿ywnoci wskazuj¹ce, ¿e wyrzucanie ¿ywnoci zdarza siê czêciej osobom bardziej zamo¿nym oraz zajmuj¹cym wysokie
stanowiska, a w znacznie mniejszym stopniu dotyczy osób starszych i o
ni¿szym poziomie dochodów. Ponadto Polacy deklaruj¹, ¿e wyrzucaj¹
mniej jedzenia ni¿ w 2005 roku, co zdaniem autorów raportu mo¿e wiadczyæ o skutecznoci kampanii spo³ecznych.
Federacja przypomina, ¿e 16 padziernika obchodzony jest wiatowy
Dzieñ ¯ywnoci, podczas którego warto uwiadomiæ sobie, jak du¿o
jedzenia wyrzucamy ka¿dego dnia i jak mo¿na to ograniczyæ.
-----------67 proc. Polaków przeciwnych przyjmowaniu uchodców
67 proc. Polaków (o 2 proc. Mniej ni¿ przed miesi¹cem) sprzeciwia siê
przyjmowaniu przez nasz kraj uchodców z Bliskiego Wschodu i Afryki,
przybywaj¹cych do krajów UE. 28 proc. uwa¿a, ¿e powinnimy ich przyjmowaæ, a 5 proc. nie ma opinii - wynika z sonda¿u CBOS.
Wed³ug CBOS wrzesieñ nie przyniós³ wielkich zmian w stosunku Polaków do uchodców. Po dwóch miesi¹cach min¹³ ju¿ efekt zamachów w
Nicei i Monachium, który czasowo zaostrzy³ opinie badanych w tym wzglêdzie, i obecnie oceny s¹ bardziej przychylne uchodcom, ni¿ w sierpniu.
Na przyjmowanie przez Polskê uchodców z krajów objêtych konfliktami
zbrojnymi nie zgadza siê 52 proc. (o 6 proc. mniej ni¿ miesi¹c temu),
aprobuje to 44 proc., a 4 proc. nie ma zdania. Sporód aprobuj¹cych, 40
proc. uwa¿a, ¿e nasz kraj powinien udzielaæ im schronienia jedynie do
czasu, kiedy bêd¹ mogli wróciæ do swojego kraju, a 4 proc. zgadza siê
równie¿ na ich osiedlanie siê w Polsce na sta³e.
Zdaniem CBOS, na ogó³ przychylny jest za stosunek do przyjmowania
mieszkañców wschodniej Ukrainy, uciekaj¹cych z terenów objêtych dzia³aniami zbrojnymi. Udzielenie im w Polsce azylu aprobuje 57 proc., czemu
przeciwne jest 38 proc., a 6 proc. nie ma zdania (suma 101 proc. to efekt
zaokr¹gleñ liczb - PAP).
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