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tu nie chodzi o demokrację,
czy praworządność,
ale o politykę

„Wolnej niedzieli
nie odpuścimy”
stronie internetowej PGS powstała
z inicjatywy Warszawskiej Grupy
Supermarketów i obecnie zrzesza
ponad 530 sklepów. Trwają przygotowania do przyjęcia kolejnych
placówek. W odróżnieniu od innych tego typu sieci członkowie
PGS są połączeni kapitałowo, a
będąc przy tym niezależnymi partnerami handlowymi, tworzą
wspólną platformę zakupową.
- Chcę podkreślić, że wolnej
niedzieli nie odpuścimy. Oczywiście w tym momencie są rzeczy
ważniejsze dla państwa, którymi
rząd musi się zająć, ale przyjdzie
też czas na rozmowy w tej kwestii
- komentuje Tadeusz Majchrowicz, zastępca przewodniczącego
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. I zapewnia, że z pewnością
temat będzie poruszany podczas
kolejnych spotkań przedstawicieli
regionów i branż z parlamentarzystami.

przewodniczący „S” w sieci „Biedronka”. - Po pierwsze handel w
niedziele to dla polskich sieci
często wysokie koszty i dokładanie
do interesu. Po drugie walczymy z
globalnym ociepleniem, co wspomoże oszczędzanie na mediach.
Po trzecie obroty i zyski przełożą
się na pozostałe dni tygodnia. W
związku z tym, wbrew twierdzeniom ekonomistów, nikogo nie
trzeba będzie zwalniać, zwłaszcza,
że już teraz brakuje rąk do pracy w
marketach.
Pomysł „Solidarności” popiera
Polska Grupa Supermarketów organizacja niezależnych detalistów branży spożywczej skupiająca
rodzimy kapitał. Jak czytamy na

Dwa lata temu „Solidarność”
zebrała 120 tys. podpisów pod
obywatelskim projektem zmian w
prawie. Związek argumentował, że
pozwoli to rodzinom pracującym
w centrach handlowych i supermarketach spędzić wolny czas z
dziećmi. Ostatecznie projekt został odrzucony przez Sejm poprzedniej kadencji.
- Niewykluczone, że by ponownie zainteresować społeczeństwo,
będziemy zbierać podpisy pod
projektem obywatelskim. To wywołałoby dyskusję i ożywiło temat.
Sekretariat Handlu ma nasze
pełne poparcie w tej kwestii - dodaje T. Majchrowicz.
hd, b
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- To, czego byliśmy świadkami w PE, tylko utwierdziło nas, że Polska jest państwem demokratycznym
i praworządnym. Pani premier w swojej wypowiedzi jasno powiedziała, że w naszym kraju nie jest łamane
żadne prawo, czy to konstytucyjne, czy jakiekolwiek inne - skomentował dla „Tygodnika Solidarność”
wczorajszą debatę w europarlamencie przewodniczący Piotr Duda.

W ubiegłym tygodniu w Kancelarii Premiera odbyło się spotkanie
przedstawicieli sieci handlowych z
rządem poświęcone kwestii podatku od handlu wielkopowierzchniowego. Z inicjatywy
„Solidarności” poruszono też
kwestię zakazu handlu w niedzielę.
Alfred Bujara, przewodniczący
Sekretariatu Krajowego Banków,
Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”, wręczył pani premier
Beacie Szydło oraz obecnym na
spotkaniu ministrom Mateuszowi
Morawieckiemu i Pawłowi Szałamasze kalendarz „Solidarności” na
2016 rok, przedstawiający szczęśliwą rodzinę w parku z dopiskiem
„Niedziela dobrem publicznym chrońmy ją ustawowo!”.
- Argumentów za zamknięciem
sklepów w niedziele przybywa –
przekonywał na łamach „Głosu
Wielkopolskiego” Piotr Adamczak,

- Jak pan ocenia wczorajszą
debatę w PE nad sytuacją w
naszym kraju?
- Niektórzy europarlamentarzyści zwyczajnie się ośmieszyli. Zobaczyliśmy jasno i wyraźnie, o co
w tym wszystkim chodzi - nie o
praworządność, nie o demokrację, a o politykę. Gdyby faktycznie Komisja Europejska i
Parlament Europejski były tak
żywo zatroskane o demokrację w
naszym kraju, to pani, która reprezentuje Zielonych, cztery lata
temu zainteresowałaby się protestami w Polsce. Nie tymi, które
w tej chwili organizuje pan Kijowski, ale takimi, jakie myśmy
robili, gdzie w Warszawie było
po 200, 300 tysięcy ludzi. Jakoś
wtedy nikt się nie zainteresował
tym, że jest łamane prawo, że jest
łamana konstytucja, artykuł

dwudziesty dotyczący dialogu
społecznego, itd. Dlaczego wtedy
byliśmy sami, dlaczego nikt nie
krzyczał i nie organizował debaty na forum UE? Czy ktoś ma
jeszcze wątpliwości, o co w tym
wszystkim chodzi? Najważniejsze, że pani premier była, udowodniła, że Polska jest
pełnoprawnym członkiem UE. A
ja, jako przewodniczący „Solidarności”, chciałbym jednego żeby prawo i praworządność nie
były traktowane wybiórczo. Żeby
kodeks pracy był przestrzegany,
a sprawy pracownicze traktowano na równi z innymi kwestiami w państwie. Proszę mi
powiedzieć, dlaczego KE nie ingeruje w naszym kraju, gdy łamane są prawa pracownicze?
Warto tutaj przypomnieć skargę
„Solidarności” dotyczącą umów

o pracę na czas określony - przecież rząd PO nie wykonywał dyrektywy Unii Europejskiej
dotyczących
dostosowania
prawa polskiego do prawa unijnego. Związek przez dwa lata o
to walczył, a tu nagle telewizja
publiczna, jakiś pan Tuleja i jest
wielkie halo. Zorganizowanie
spotkania komisarzy w PE przestaje być problemem. Fakty
mówią same za siebie. Praworządność i demokracja nie mają
tu nic do rzeczy.
- Posłowie opozycji nie pojawili się wczoraj na debacie.
- No tak. Zorientowali się, że za
daleko się zagalopowali i zwyczajnie było im głupio. Co mieli
powiedzieć? Atakować na forum
europejskim swoją premier i
rząd? Sami sobie tą debatą za-

szkodzili. Niestety, niewiele się
zmienia, bo pan Petru mówi: dostosujemy się do orzeczenia Komisji Weneckiej. A przepraszam
bardzo, jakim prawem? Oczywiście, gdy już będzie opinia na ten
temat, polski rząd się z nią zapozna, ale Komisja Wenecka nie jest
wyrocznią i nie mamy obowiązku dostosować się do każdego jej orzeczenia. Rząd podjął
zobowiązania wobec wyborców i
miejmy nadzieję, że nie będzie
musiał ulegać żadnym naciskom. Wczorajsza debata pokazała nam – „Solidarności” - z jak
ogromnym lobby przez ostatnich
osiem lat mieliśmy do czynienia.
Obywatel ma siedzieć cicho i być
szczęśliwy, że żyje w wolnej Europie, ma paszport w szufladzie i
może wyjechać? Tylko dlaczego
tak wielu pyta - za co?

„Droga Julio” - premier Szydło odpowiada na list
9-letniej dziewczynki
9-letnia Julia z Mikołowa napisała do premier Beaty Szydło
list, w którym wyraża smutek z
powodu tego, że w ramach programu „Rodzina 500+” nie
otrzyma 500 zł, tak jak jej młodsza siostra.
Z szacunkiem informuję, że
pięćset złotych dla drugiego
dziecka jest niesprawiedliwe
wobec pierwszego dziecka i rodzin z jednym dzieckiem. Dlaczego pierwsze dziecko nie
dostanie pięciuset złotych? Pierw-

sze dziecko też powinno mieć do
tego prawo. Bez pierwszego
dziecka nie byłoby drugiego.
W odpowiedzi premier B.
Szydło zaprosiła ją do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdyż
jak tłumaczy chętnie wysłucha
wszystkich jej uwag.
Dziękuje bardzo za Twój list.
To bardzo ważny głos w debacie
na temat rządowego programu
„Rodzina 500+”. Zapewniam
Cię, że bierzemy go pod uwagę.
Jak wszystkie głosy obywateli,

również Twój jest dla mnie niezwykle ważny. /…/ Droga Julio
bardzo mi się podoba, że pytasz
i poszukujesz odpowiedzi na
swoje wątpliwości. O to właśnie
chodzi. Chciałabym pomóc je
rozwiać w rozmowie z Tobą. Zapraszam Cię do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Będzie mi
bardzo miło poznać Ciebie i
Twoja Rodzinę. Jeśli nie będziesz mogła mnie odwiedzić to
ja chętnie przyjadę do Ciebie –
napisała premier B. Szydło.

Obecnie zakaz handlu obowiązuje jedynie w święta. W sumie
to 13 dni w roku. Handel w niedzielę jest uregulowany w różnym
stopniu w Niemczech, Francji, Belgii, Austrii i Włoszech. Od 15
marca ub.r. obostrzenia wprowadzono też na Węgrzech. Nie
dotyczą one m.in. aptek, stacji benzynowych, sklepów mieszczących
się na dworcach i lotniskach oraz niewielkich placówek handlowych prowadzonych przez właścicieli lub członków ich rodzin.
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czyje są media w Polsce?
Na początku tzw. transformacji mediów interesy na polskim rynku robili Francuzi, Anglicy, Włosi,
Norwegowie i oczywiście Niemcy, ale też polscy inwestorzy próbowali swoich sił w tym biznesie.
Dziś na rynku prasowym, radiowym i na rynku portali internetowych dominują Niemcy.
Powinniśmy mówić polskie
media, czy może raczej media w
Polsce? Jeszcze jakiś czas temu
wydawało się, że kwestia tego,
kto jest właścicielem tzw. mediów komercyjnych w Polsce
wydawała się drugorzędna.
Wszak i redaktorzy naczelni, i
wydawcy, i dziennikarze są Polakami. Piszą artykuły dla polskich czytelników, opracowują
materiały radiowe i telewizyjne
dla polskich słuchaczy i widzów.
Po polsku. Istniała grupa ludzi,
która uparcie wyrażała ocenę,
że na rynku medialnym w Polsce dominują pisma i rozgłośnie,
które nie są polskie, lecz polskojęzyczne, jak to określali, ale
owa grupa dość powszechnie
była uważana za grono oszołomów i wariatów. Określenie
„media polskojęzyczne” ma
mocno pejoratywny, obraźliwy
charakter i tylko z tego powodu
ocena, że na rynku mediów w
Polsce mamy do czynienia z dominacją zagranicznych i to
głównie niemieckich koncernów, uważana była za wariactwo. Tymczasem okazuje się, że
wariaci nie byli tacy szaleni. Raczej ci uważający się za normalnych byli ślepi.
Jak podali dziennikarze
portalu jagielloński24.pl, podmioty o kapitale zagranicznym
kontrolują aż 76 proc. rynku
prasy w Polsce, przy czym aż
dwie trzecie segmentu prasowego skupiają w swoich rękach
trzy niemieckie koncerny:
Bauer, Ringier Axel Springer i
Verlagsgruppe Pasau.

Bauer
Liderem jest niemieckie wydawnictwo Bauer z Hamburga, które
posiada w Polsce blisko 40 czasopism i kontroluje 1/3 rynku.
Najważniejsze tytuły to: „Pani”,
„Twój Styl”, „Olivia”, „Świat Kobiety”, „Kobieta i Życie”, „Tina”,
„Chwila dla Ciebie”, „Rewia”,
„Życie na Gorąco”, „Bravo”,
„Bravo Girl”, „Bravo Sport”,
„Świat Wiedzy” czy „Tele Tydzień”. Najpopularniejsza stacja
radiowa w naszym kraju (obecnie ponad 25 proc. rynku), czyli
RMF FM do 2008 roku była polska.
Teraz jej głównym udziałowcem jest Bauer. Koncern z Hamburga jest też właścicielem
Grupy Interia.pl, trzeciej pod
względem popularności platformy internetowej w Polsce.
Bauer swoją ofensywę na polskim rynku mediów zaczął w
1991 roku.

Ringier Axel Springer
Szwajcarsko-niemiecki Ringier
Axel Springer to kolejny potentat, wydawca najpopularniejszego w Polsce dziennika, czyli
„Faktu”. Sprzedaje dziennie
około 300 tys. egzemplarzy tej
gazety. Ten sam koncern jest też
właścicielem „Newsweek Polska” oraz miesięcznika „Forbes”.
Posiada również 49 proc. udzia-

łów w wydawnictwie Infor Biznes, które jest właścicielem
„Dziennika Gazety Prawnej”. Do
szwajcarsko-niemieckiego koncernu należy też największy
polski dziennik sportowy „Przegląd Sportowy” i regionalny
„Sport”.
Ringier Axel Springer to również hegemon w polskim internecie – jest większościowym
udziałowcem Grupy Onet.pl,
największej platformy internetowej w Polsce. Tak na marginesie, popularna porównywarka
cen – skąpiec.pl od zeszłego
roku też należy do tego koncernu. Niemieckie wydawnictwo Axel Springer (nawiasem
mówiąc, też z Hamburga) na
rynku mediów w Polsce pojawił
się w 1994 roku, wydając „Panią
Domu”. Po fuzji ze szwajcarskim
wydawnictwem Ringier AG w
2010 roku działa w Polsce jako
Ringier Axel Springer Polska.

Polska Press
– Verlagsgruppe Pasau
Rynek prasy regionalnej jest
zdominowany przez Grupę Polska Press, należącą do niemieckiego koncernu Verlagsgruppe
Pasau. Ten niemiecki koncern
przejął aż 18 dzienników regionalnych, tych najbardziej poczytnych, z długimi tradycjami,
m.in „Dziennik Zachodni”, „Gazetę Krakowską”, „Dziennik Bałtycki”, „Dziennik Łódzki”,
„Express Ilustrowany”, „Gazetę
Wrocławską”, „Głos Wielkopolski” czy „Kurier Lubelski”. Posiada też ok. 100 tygodników
regionalnych i lokalnych. Praktycznie 90 proc. regionalnej
prasy w Polsce wraz z powiązanymi z tymi tytułami portalami
internetowymi jest w rękach
tego jednego, niemieckiego

koncernu. Serwisy ogłoszeniowe gratka.pl to również
własność tej niemieckiej grupy.

Polscy wydawcy
Największym polskim podmiotem na rynku prasy jest spółka
Agora, wydająca „Gazetę Wyborczą”, a także bezpłatny
dziennik „Metro” oraz liczne
czasopisma, ale w segmencie
prasowym nie posiada nawet 10
proc. rynku. Koncern jest także
obecny na rynku radiowym. Należą do niego m.in. stacja informacyjna TOK FM i Radio Złote
Przeboje. Niedawno spółka
otrzymała koncesję na cyfrowy
telewizyjny kanał naziemny. To
również potentat na rynku internetowym. Grupa portali i serwisów Agory jest tuż za podium
obsadzonym przez zagranicznych właścicieli – Onet Ringier
Axel Springera, Wirtualną Polskę, której akcje w większości
należą do zagranicznych podmiotów oraz Interię będącą
własnością Bauera. Portal Wirtualna Polska należał do Telekomunikacji Polskiej, obecnie
Orange Polska. Został sprzedany
dwa lata temu. Na rynku prasy
liczącą się polską spółką jest
Grupa ZPR Media. Jej częścią jest
Murator S.A., właściciel dziennika „Super Express”. Grupa jest
też właścicielem Radia Eska. Kolejni polscy wydawcy na rynku
prasy to właściciele pojedynczych tytułów, liliputy w porównaniu z Agorą, plankton w
porównaniu z niemieckimi koncernami. To m.in. grupa Gremi,
właściciel dziennika „Rzeczpospolita”, Polityka sp. z o.o, wydająca tygodnik „Polityka”, spółka
PMPG Polskie Media wydająca
tygodniki „Do Rzeczy” i
„Wprost” oraz spółka Fratria wy-

dająca tygodnik „wSieci”, właściciel portalu wPolityce.

Radio i telewizja
Połowa rynku radiowego w Polsce należy do dwóch zagranicznych potentatów: Grupy RMF
FM należącej do koncernu
Bauera i holdingu Eurozet
(Radio Zet, Antyradio, Plus) będącej częścią francuskiego koncernu Lagardère. Pozostała
część jest podzielona między
rozgłośnie ogólnopolskie i regionalne radia publiczne oraz
stacje należące m.in. do Agory i
ZPR Media. Stosunkowo najlepiej z punktu widzenia obecności rodzimego kapitału wygląda
rynek telewizyjny. Ponad 70
proc. tego segmentu należy do
trzech podmiotów: publicznej
TVP oraz prywatnych Polsatu i
TVN. Dwie pierwsze firmy są
polskie, TVN ma amerykańskich właścicieli.
Powyższe zestawienie wyraźnie pokazuje, że na rynku mediów w Polsce istnieje,
najdelikatniej rzecz ujmując,
olbrzymia nierównowaga. Już
tylko na rynku telewizyjnym
polska własność ma przewagę
nad zagraniczną. Wchodząc w
ostatnim czasie na portale należące do Bauera czy koncernu
Ringier Axel Springer, można
było się przekonać, że opowieści o tym, jakoby zagraniczny
kapitał nie miał narodowości, to
bajeczka dla frajerów. Ma i dba o
swoje własne, narodowe interesy. I wcale nie trzeba być zwolennikiem obecnego rządu,
żeby to dostrzec. Po prostu
widać jak na dłoni.
Stefan Woźnic
Za: „Tygodnik Śląsko-Dąbrowski
NSZZ Solidarność”

Kontrole PIP bez zapowiedzi
Inspektorzy PIP będą mogli
przeprowadzać kontrole bez zapowiedzi nie tylko w przemyśle
i handlu, ale również w firmach
usługowych. „Solidarność” podkreśla, że zdecydowanie zwiększy to skuteczność działań
inspekcji pracy.
Zmianie uległa dotychczasowa interpretacja przepisów
obowiązująca w Państwowej Inspekcji Pracy. Obowiązek uprzedzania o kontroli wprowadzony
był ustawą o swobodzie działalności gospodarczej. Stowarzyszenie Inspektorów Pracy RP od
wielu lat apelowało, aby wzorem
całej Europy kierować się prawem międzynarodowym, które
ma prymat nad ustawami krajowymi. Były interpelacje poselskie, stanowisko Rady Ochrony
Pracy (ROP), opinie rządu, resortu gospodarki, a nawet prokuratora generalnego. Na
korzyść inspektorów orzekł
także Naczelny Sąd Administracyjny.
Portal wyborcza.biz informuje,
że w piątek szefowa PIP Iwona
Hickiewicz podpisała pismo, z
którego wynika, że zmianie ulegnie dotychczasowa interpretacja
przepisów obowiązująca w inspekcji pracy.
- Przyjęliśmy, zgodnie ze stanowiskiem rządu, że konwencja
nr 81 MOP ma zastosowanie do
wszystkich przedsiębiorców objętych zakresem działania PIP. Inspektor pracy nie będzie więc
musiał stosować niektórych
przepisów ustawy o swobodzie

działalności gospodarczej - m.in.
zawiadamiać o zamiarze wszczęcia kontroli. Ma to na celu zwiększenie skuteczności działania PIP
- wyjaśnia Danuta Rutkowska,
rzeczniczka PIP.
Eksperci podkreślają, że ta decyzja to powrót do normalności i
obowiązujących w całej Europie
standardów. W całej Europie inspektorzy pracy wchodzą na kontrole do firm bez uprzedzenia.
- Przy tak głęboko patologicznym rynku pracy, jaki mamy w
Polsce należy zdecydowanie
wzmacniać PIP – mówi Piotr
Duda, szef „Solidarności”. - Oczekujemy kolejnych zmian wzmacniających uprawnienia inspekcji,
bo przez ostatnie kilkanaście lat
była systematycznie ograniczana,
co dzisiaj wręcz uniemożliwia jej
skuteczną walkę z nieuczciwymi
pracodawcami.
W 2014 roku inspektorzy PIP
przeprowadzili ponad 90 tys.
kontroli w 73 tys. firm, w których
pracowały w sumie 4 mln osób.
Stwierdzono 92 tys. wykroczeń
przeciwko prawu pracy i odzyskano na rzecz prawie 83 tys. pracowników
niewypłacone
wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy na kwotę
105,5 mln zł. W kwestii legalności
zawierania umów cywilnoprawnych na sprawdzone 52 tys.
umów w 10 tys. firm w około 15
proc. umów pracodawcy nie
przestrzegali zakazu zawierania
umów cywilnoprawnych w warunkach typowych dla umowy o
pracę. hd, solidarnosc.org.pl

Prawo o stowarzyszeniach:
7 zamiast 15
Wśród sporów politycznych i
mnogości dokumentów podpisanych w ostatnim czasie przez
prezydenta, gdzieś bokiem przeszła informacja o nowelizacji
ustawy Prawo o stowarzyszeniach, dzięki której znacznie łatwiejsza będzie ich rejestracja,
zbliżając procedurę do standardów europejskich.
Nowelizacja - podpisana 26
października 2015 r. – jest pierwszą, tak znacząca zmianą w ustawie uchwalonej ćwierć wieku
temu. W dotychczasowym stanie
prawnym, do zarejestrowania
stowarzyszenia potrzeba jest inicjatywa aż 15 osób. Nowelizacja
zmniejsza wymaganą liczbę założycieli do 7. To chyba najbardziej
symboliczna z wprowadzanych
zmian. Likwidacja tej bariery ma
spowodować ożywienie się
postaw obywatelskich – liczba
stowarzyszeń wzrośnie. Z ustawy
usuwa się również zapis dający
sądom trzy miesiące na rozpoznanie wniosku o rejestrację. Stowarzyszeń dotyczyć więc będą
ogólne terminy zapisane w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, które na załatwianie spraw
dają tydzień. Szybsze rozpatrywanie wniosków możliwe będzie
m.in. dzięki likwidacji nadzoru
prewencyjnego starosty, którego
rolą było badanie statutów. Sądy
rejestrowe wysyłały statuty do
powiatów. Uwagi, które wracały
do sądów były jedną z częstszych
przyczyn komplikowania się procesu rejestracji. Teraz tylko sąd
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oceni poprawność statutu rejestrującego się stowarzyszenia.
Obowiązkiem sądu będzie przesłanie do organu nadzoru statutu
organizacji po jej zarejestrowaniu.
Kluczem do poprawy sytuacji
stowarzyszeń zwykłych jest nadanie im ułomnej osobowości
prawnej. Dziś takiej osobowości
nie mają. Jedynym legalnym źródłem finansowania ich działań są
składki. To bardzo ograniczone
możliwości. Stowarzyszeń zwykłych jest znacznie mniej niż rejestrowych. Nowelizacja nadaje
stowarzyszeniom zwykłym tzw.
ułomną osobowość prawną.
Nadal wystarczą trzy osoby do założenia takiego stowarzyszenia.
Powstanie ewidencja stowarzyszeń zwykłych. Prowadzona będzie przez starostwa według
jednolitego wzoru. Stowarzyszenia zwykłe będą mogły "we własnym imieniu nabywać prawa, w
tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania,
pozywać i być pozywane ". Nowe
stowarzyszenia zwykłe będą
miały też prawo do korzystania z
dotacji. Finansowanie działalności będzie też możliwe ze środków
z darowizn, spadków, zapisów,
dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
Stowarzyszenie zwykłe będzie
mogło zarejestrować status organizacji pożytku publicznego i pozyskiwać 1 proc. podatku
Prawo o stowarzyszeniach
wejdzie w życie na przełomie
kwietnia i maja. o-ad

