
Uczestnicy protestu, niektórzy
ubrani w łachmany, zatańczyli
poloneza. Przechodniom rozda-
wano suchy chleb. Chcieli w ten
sposób zwrócić uwagę na niskie
zarobki i złe warunki pracy oraz
niskie nakłady na kulturę. Orga-
nizatorzy podkreślali, że marka
polskiej kultury nie może być
budowana kosztem ludzi, któ-
rzy od wielu lat domagają się re-
waloryzacji wynagrodzeń.  Mają
te same problemy, z którymi
zmagają się inni pracownicy:
praca zmianowa i weekendowa,
spadek realnych wynagrodzeń,
likwidacja etatów, duże wyma-
gania, niepłatne nadgodziny
oraz znaczną rozbieżność w za-
robkach między szeregowymi
pracownikami a dyrekcją. Stale
też powiększają się dyspropor-
cje między średnim wynagro-
dzeniem w instytucjach kultury,
a średnim wynagrodzeniem
w  gospodarce i  w  sferze
budżetowej. 

Instytucje kultury w najlep-
szy możliwy sposób starają się
realizować konstytucyjny po-
stulat równego dostępu obywa-
teli do kultury, kształtując tym
samym postawy i kompetencje
społeczne. Muzea, domy kul-
tury, filharmonie, teatry i biblio-
teki są  ważnymi miejscami
spotkania Polaków z kulturą;
tworzą ją, chronią i upowszech-
niają w wielu formach, docie-
rając do  szerokich grup

odbiorców. Są także miejscem
integracji międzypokoleniowej
i  międzykulturowej. To dzięki
codziennej pracy, zaangażowa-
niu, doświadczeniu, kreatyw-
ności oraz chęci podejmowania
wyzwań przez pracowników
kultury – instytucje, w których
pracują,   zyskały uznanie
w kraju i poza jego granicami.

Niestety, sytuacja finansowa
pracowników kultury jest od
wielu lat dalece niesatysfakcjo-
nująca. Akcje protestacyjne,
które mają charakter ogólnopol-

ski,  odbywały się już w
ubiegłym roku. Jedną z nich był
„Bieg po pomoc do Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, Ministerstwa Finansów
i Prezydenta RP” zorganizowany
przez związkowców „Solidar-
ności” z wielkopolskich instytu-
cji kultury. 2 września Romuald
Piechocki, członek „Solidar-
ności” w  Teatrze Wielkim
w Poznaniu, wyruszył spod Poz-
nańskich Krzyży do Warszawy.
Zabrał ze sobą petycję skiero-
waną do ww. instytucji pań-

stwowych, w której zwracano
uwagę, że  trwanie obecnego
stanu zagraża rozwojowi Kul-
tury i naszemu Dziedzictwu Na-
rodowemu. 

„Możemy nosić chińskie ciu-
chy, jeździć czeskimi autami,
patrzeć w japońskie telewizory,
gotować w niemieckich garn-
kach hiszpańskie pomidory i
norweskie łososie. Co do kul-
tury, to jednak wypadałoby
mieć własną” – mówił pro-
wadzący imprezę przywołując
słowa Andrzeja Sapkowskiego z
„Historii i fantastyki”. 

Średnie płace
pracowników 
kultury 
Starszy bibliotekarz – 38 lat
pracy – 2096 zł
Starszy kustosz – 30 lat
pracy – 2456 zł
Artysta chóru – 30 lat pracy
– 2150 zł
Konserwator – 20 lat pracy
– 2360 zł
Inwentaryzator – 15 lat
pracy – 2450 zł
Renowator – 6 lat pracy –
1850 zł
Muzyk orkiestry (dęte) – 5
lat pracy – 1750 zł
Muzyk orkiestry (smyczki) 4
lata pracy – 2200 zł
Asystent muzealny – 3 lata
pracy – 1950 zł
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Poselski projekt nazywany
,,Dużą ustawą medialną” to
zbiór trzech ustaw: o mediach
narodowych, o składce audio-
wizualnej oraz przepisy wpro-
wadzające dla tych ustaw. 

Media narodowe
Projekt ustawy o mediach naro-
dowych zakłada powołanie
"mediów narodowych", na
które składają się: Polskie Radio
wraz z rozgłośniami regional-
nymi, Telewizja Polska z od-
działami terenowymi telewizji
publicznej oraz Polska Agencja
Prasowa (PAP). Zakłada też, że 1
lipca 2016 r. obecne spółki ak-
cyjne mediów publicznych zo-
staną przekształcone w osoby
prawne.

Wszystkie te instytucje pełnić
będą misję publiczną, która po-
lega m.in. na pozyskiwaniu i

rozpowszechnianiu rzetelnych
informacji z kraju i z zagranicy,
utrwalaniu wspólnoty narodo-
wej i umacnianiu odpowiedzial-
ności za dobro wspólne, a także
wzbogaca świadomość histo-
ryczną i przeciwdziała wypa-
czaniu obrazu historii Polski.

Rada Mediów Narodo-
wych jak rada nadzorcza
Zgodnie z treścią projektu, po-
wołana zostanie Rada Mediów
Narodowych, składająca się z 6
osób (po dwóch członków po-
woływać mają Sejm, Senat i pre-
zydent). Jeden z członków
powołanych przez Sejm, ma być
wybrany spośród trzech kandy-
datów zgłoszonych przez naj-
większy klub opozycyjny.
Członkowie Rady są nieod-
woływalni.

Przewodniczącego Rady spoś-

ród jej członków powoływać ma
marszałek Sejmu. Odwołanie z
funkcji szefa RMN przed usta-
niem członkostwa w Radzie może
nastąpić wyłącznie z powodu
złożenia rezygnacji. Rada ma po-
dejmować uchwały bezwzględną
większością głosów w obecności
co najmniej 3 członków; w razie
równowagi rozstrzygający będzie
głos szefa Rady.

W RMN nie mogą zasiadać
przedstawiciele organów
władzy wykonawczej, samo-
rządu terytorialnego, pracow-
nicy Kancelarii Prezydenta ani
urzędnicy rządowi i samo-
rządowi. Członkostwo w RMN
wyklucza także zasiadanie w
Krajowej Radzie Radiofonii i Te-
lewizji.

Jednym z uprawnień RMN
będzie przeprowadzanie kon-
kursów na dyrektorów mediów

narodowych. Konkurs ogłaszać
będzie szef RMN. Konkursy nie
będą całkowicie otwarte, kan-
dydaci będą zgłaszani przez
właściwą dla danej anteny
społeczną radę programową
oraz podmioty uprawnione do
zgłaszania kandydatów do tej
rady. Po rozpatrzeniu kandyda-
tur RMN może powołać dyrek-
tora lub ponownie rozpisać
konkurs.

Dyrektorzy jako 
redaktorzy naczelni
Dyrektorzy instytucji mediów
narodowych mają nie tylko
spełniać funkcje menagerskie,
ale być także redaktorami na-
czelnymi w rozumieniu Prawa
prasowego. Każdy dyrektor
może mieć jednego lub więcej

Co zakłada ,,Duża ustawa medialna”?

ciąg dalszy na str.2

Tak mówili pracownicy instytucji kultury 21 maja na Placu Wolności w Poznaniu, gdzie zorganizowali 

happening „Bal u Dziada Kultury”. Termin nie był przypadkowy. Manifestacja zorganizowana przez 

Regionalną Sekcję Pracowników Instytucji Kultury NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska odbyła się

tuż przed Nocą Muzeów. 

9 maja 2016 r., dokładnie 25 lat
po rejestracji Sekretariatu  Me-
talowców NSZZ „Solidarność”,
odbył się w Katowicach uroczy-
sty Kongres tej branży. 

Wśród wielu gości  byli m.in.
wiceminister Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej Stanisław
Szwed,  posłanka PIS Bożena
Borys-Szopa, przewodniczący
KK Piotr Duda.

Szczególnym powodem do
wzruszeń był akt dekoracji
przedstawicieli Sekretariatu
Metalowców nadanymi przez
Prezydenta RP Andrzeja Dudę

odznaczeniami za wybitne
zasługi w działalności na
rzecz przemian demokratycz-
nych w Polsce, za osiągnięcia
w pracy zawodowej i związko-
wej. 

Aktu dekoracji dokonała Do-
radca Prezydenta RP Pani Ag-
nieszka Lenartowicz- Łysik.

Wśród odznaczonych Złotym
Krzyżem Zasługi był Marek
Wiza, wieloletni działacz struk-
tur regionalnych i krajowych
branży Metalowców oraz Re-
gionu Wielkopolska NSZZ „So-
lidarność”.

14 maja 2016 roku odbył się Ju-
bileuszowy X Bieg Zawilca orga-
nizowany przez Stowarzyszenie
„Złotowski Bieg Zawilca” przy
współudziale Nadleśnictwa
Złotów, Urzędu Miasta Złotów,
Lill-Sport oraz Złotowskiego
Centrum Aktywności Społecz-
nej.

Bieg główny na dystansie
5 km ukończyło 1001 osób. 

Byli wśród  nich członkowie

Solidarności Pilskiej, pracow-
nicy Lasów Państwowych: Ma-
rzena Wojciechowska oraz
Waldemar Kaczmarek.

Co do wyników reprezentan-
tów -  to nie wszyscy mogą wy-
grywać! Ważniejsza od zajęcia
miejsca na podium jest satysfak-
cja z udziału w takiej imprezie,
pokonanie swoich słabości oraz
propagowanie zdrowego stylu
życia.

Jubileusz Metalowców

X Bieg Zawilca

Nie chcemy 
zabytkowych pensji

www.solidarnosc.poznan.pl
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Według danych międzynarodo-
wej organizacji The Brewers of
Europe w 2014 roku w Polsce
wyprodukowano ponad 40 tys.
hektolitrów piwa. Pod wzglę-
dem wielkości produkcji tego
trunku ustępujemy tylko Nie-
mcom (ponad 95 tys. hl) i Bry-
tyjczykom (41,2 tys. hl). Średnio
każdy z nas wypija rocznie 98
litrów piwa. To czwarty wynik w
Europie po Czechach, Niemcach
i Austriakach. Działające w Pol-
sce browary bezpośrednio za-
trudniają ok. 16 tys.
pracowników. Dodatkowo gene-
rują kolejne tysiące etatów m.in.
w transporcie, gastronomii i
handlu.

Zdecydowana większość wy-
produkowanego w Polsce piwa
trafia na rodzimy rynek. W sta-
tystykach dotyczących eksportu
nasza branża wygląda co naj-
mniej mizernie w porównaniu z
resztą Europy. W 2014 roku za
granicę wyjechało tylko 2,8 tys.
hl uwarzonego w Polsce piwa,
czyli ok. 7 proc. produkcji. Dla
porównania Belgowie czy Ho-
lendrzy eksportują ponad
połowę wyprodukowanego
trunku.

Piwny oligopol
Czy to oznacza, że polskie piwo
nie jest tak cenione na świecie,
jak sugerują telewizyjne re-
klamy jednej z wiodących
marek? Przede wszystkim, w
przypadku większości najpopu-
larniejszych piw w naszym kraju
określenie „polskie” jest zdecy-
dowanie na wyrost.

Rynek browarniczy w na-
szym kraju w ponad 85 proc. jest
zdominowany przez 3 między-
narodowe koncerny. Największy
gracz to Kompania Piwowarska
należąca w całości do świato-
wego potentata firmy SABMil-
ler. KP posiada 3 browary
przejęte przez spółkę na
przełomie XX i XXI wieku: Lech
Browary Wielkopolski, Browar
Książęcy w Tychach i Browar
Dojlidy w Białymstoku. Na-
leżąca do SABMillera spółka
kontroluje ok. 36 proc. krajo-
wego rynku. Ze stajni KP po-
chodzą m.in. marki „Tyskie”,

„Lech”, „Żubr”, „Dębowe”
„Książęce”, czy „Wojak”.

Kolejne ok. 30 proc. rynku
należy do Grupy Żywiec, której
głównym akcjonariuszem jest
koncern Heineken Internatio-
nal BV. GŻ posiada Arcyksiążęcy
Browar w Żywcu, Browar Zam-
kowy w Cieszynie, oraz browary
w Elblągu, Leżajsku i Warce. W
zakładach produkcyjnych GŻ
warzy się m.in. piwo „Żywiec”,
„Warka”, „Tatra”, „Królewskie”,
„Brackie”, "Leżajsk" i "EB".

Trzecie miejsce na podium
największych producentów
piwa w Polsce zajmuje Grupa
Carlsberg posiadająca browary
Okocim w Brzesku, Kasztelan w
Sierpcu i Bosman w Szczecinie.
Marki należące do Carlsberga to
m.in. „Okocim”, „Kasztelan”,
„Harnaś”, „Piast” czy „Książ”.

Określenie, które najlepiej
pasuje do struktury polskiej
branży browarniczej w ostat-
nich latach, to oligopol. Niemal
całkowite podporządkowanie
rynku przez trzy wielkie kon-
cerny doprowadziło do upadku
szereg polskich regionalnych
browarów, często o kilkusetlet-
niej tradycji. Nierzadko razem z
nimi bezpowrotnie utracono nie
tylko miejsca pracy, ale również
bezcenny dorobek polskiego pi-
wowarstwa.

Niech żyje rewolucja
Era panowania wielkich browa-
rów dobiega jednak końca.
Ostatnie kilka lat to prawdziwy
renesans browarów regional-
nych z polskim kapitałem, które
zamiast ceną konkurują jakością
i różnorodnością produkowa-
nych trunków. Browary takie jak
pomorski Amber, Kormoran z
Olsztyna, czy przede wszystkim
grupa Browary Regionalne Jaku-
biak - w odróżnieniu od koncer-
nów - oferują klientom znacznie
więcej niż jasne lagery, różniące
się od siebie tylko etykietą na
butelce. Wraz z rozwojem bro-
warów regionalnych w polskich
sklepach pojawiły się piwa psze-
niczne, koźlaki, portery, stouty
czy piwa górnej fermentacji wa-
rzone z użyciem amerykań-
skich odmian chmielu.

Jednak prawdziwa piwna re-
wolucja odbywa się na polskim
rynku za sprawą powstających,
jak grzyby po deszczu, niewiel-
kich browarów rzemieślniczych
i kontraktowych. Tylko w
pierwszej połowie ubiegłego
roku powstało 19 nowych bro-
warów rzemieślniczych i 16 bro-
warów kontraktowych, które
nie posiadają własnych wa-
rzelni, a jedynie wynajmują
moce produkcyjne innych bro-
warów. W pierwszej połowie
2015 roku browary rzemieślni-
cze, kontraktowe i restauracyjne
wypuściły na rynek ponad 450
nowych piw. Choć za półlitrową
butelkę piwa z rzemieślniczego
browaru trzeba zapłacić od 6 do
nawet kilkunastu zł, popyt w
tym segmencie rynku znacznie
przewyższa podaż, a piwa z bro-
waru Pinta, Artezan czy Kraf-
twerk można już kupić nie tylko
w specjalistycznych sklepach,
ale również w hipermarketach,
a nawet w niewielkich osiedlo-
wych sklepach.

A może spróbować 
samemu?
Rzemieślnicze browary wyrosły
z coraz popularniejszego w na-
szym kraju piwowarstwa domo-
wego. Według statystyk
Polskiego Stowarzyszenia Piwo-
warów Domowych własne piwo
chociaż raz w życiu uwarzyło
kilkadziesiąt tysięcy Polaków.
Jest to znacznie łatwiejsze niż
mogłoby się wydawać. Wystar-
czy trochę wiedzy, duży garnek,
kilka plastikowych wiader i gu-
mowych wężyków. Podstawowy
zestaw sprzętu można kupić za
niespełna 300 zł, a surowce po-
trzebne do zrobienia 20 litrów
własnego piwa to koszt od kil-
kudziesięciu do ok. 100 zł w za-
leżności od gatunku. Frajdy
towarzyszącej samodzielnemu
warzeniu piwa, które na doda-
tek smakiem i aromatem na
głowę bije koncernowe marki,
nie da się przeliczyć na
złotówki. 

Łukasz Karczmarzyk – 
„Tygodnik Śląsko-Dąbrowski
NSZZ Solidarność” 

15 maja „Solidarność” w Volkswagenie zaprosiła
dzieci członków Związku na specjalne seanse fil-
mowe do Multikina Malta w Poznaniu. Młodsi wi-
dzowie mogli obejrzeć pełną przygód animację o
tym, że dla przyjaciół warto wzbić się do lotu –

„Dzielny Kogut Maniek”, a starsze dzieci obejrzeć
film o przyjaźni, która uskrzydla – „Mój przyjaciel
orzeł”. Oprócz emocjonujących chwil przed ekra-
nem, dla dzieci i ich opiekunów przygotowano
liczne atrakcje.

Francuzi od ponad dwóch mie-
sięcy wychodzą na ulice, sprze-
ciwiając się forsowanym przez
rząd zmianom w prawie pracy,
które wydłużają godziny pracy
w skali tygodnia, ułatwiają zwal-
nianie pracowników i osłabiają
związki zawodowe.  Prezydent
Francji Francois Hollande za-
pewnia, że nie wycofa się z kon-
trowersyjnej reformy prawa
pracy.

Według sondaży trzech na

czterech Francuzów sprzeciwia
się zmianom, które otwierają
drogę do przedłużenia tygodnia
pracy z obecnych 35 do 48 go-
dzin, a dnia pracy w różnych
przypadkach do 12 godzin. Rząd
uzasadnia potrzebę liberalizacji
kodeksu pracy koniecznością
przystosowania francuskich
przedsiębiorstw do międzyna-
rodowej konkurencji.

Projekt zmian w ustawodaw-
stwie przewiduje też pewne

ułatwienia dla pracodawców
dotyczące zwolnień i związa-
nych z nimi odpraw, a także
osłabienie praw związkowych.
Wprowadza jednak także
pewne nowe środki ochronne -
możliwość nieodbierania
służbowych maili i telefonów po
godzinach pracy oraz nowy do-
datek dla młodych ludzi szu-
kających pracy w wysokości 461
euro. 
red. Hd, solidarnosc.org.pl

zastępców - ich liczbę ma okreś-
lać statut instytucji. Dyrektorzy
mają opracowywać dwuletnie
plany pełnienia misji publicznej
oraz roczne plany programowo-
finansowe. Odwołanie dyrek-
tora naczelnego przed upływem
kadencji będzie dopuszczalne w
przypadkach: złożenia rezygna-
cji, rażącego naruszenia obo-
wiązków określonych w ustawie
lub statucie, niezatwierdzenia
przez RMN dwuletniego planu
pełnienia misji publicznej lub
rocznego planu programowo-fi-
nansowego. 

Dyrektorzy będą zobo-
wiązani udostępniać RMN
wszelkie informacje i doku-
menty niezbędne do wykony-
wania jej kompetencji.

Społeczne 
rady programowe
W mediach narodowych będą
działać społeczne rady progra-
mowe (jak dotychczas), których
kadencja ma trwać 3 lata. Mają
one inspirować działania
związane z pełnieniem misji
publicznej, dokonywać ich
oceny a także opiniować plany
oraz decyzje dotyczące treści
programowych i form przekazu
związanych z pełnieniem misji.
Członków rad ma powoływać
RMN spośród kandydatów

zgłaszanych m.in. przez stowa-
rzyszenia twórcze, organizacje
pożytku publicznego, Kościół
katolicki i inne kościoły oraz
związki wyznaniowe, związki
zawodowe i organizacje praco-
dawców, szkoły wyższe, instytu-
cje naukowe.

Fundusz 
Mediów Narodowych
RMN będzie także zarządzać
nowym Funduszem Mediów
Narodowych, do którego ma
wpływać planowana składka
audiowizualna. Przychodami
instytucji mają być: środki prze-
kazywane przez Fundusz na
pełnienie misji publicznej;
wpływy z obrotu prawami do
audycji; opłaty za serwisy infor-
macyjne; wpływy z reklam i in-
nych przekazów handlowych;
wpływy z audycji sponsorowa-
nych; wpływy z udziału w zys-
kach spółek z ograniczoną
odpowiedzialnością i spółek ak-
cyjnych, które instytucje - za
zgodą RMN - będą mogły two-
rzyć by pozyskiwać dodatkowe
środki na pełnienie misji pub-
licznej; dotacje celowe z
budżetu państwa. Pieniądze z
Funduszu Mediów Narodowych
będą mogły być przeznaczane
wyłącznie na pełnienie misji
publicznej. Instytucje będą
mogły emitować papiery war-
tościowe oraz zaciągać kredyty i

pożyczki o terminie spłaty po-
wyżej trzech miesięcy
wyłącznie za zgodą ministra fi-
nansów. Przychodami Fundu-
szu będą: składka
audiowizualna, dobrowolne
wpłaty osób fizycznych doko-
nywane w celu wsparcia misji
publicznej instytucji; przychody
z innych źródeł.

Opłata audiowizualna 
Abonament RTV zostanie za-
stąpiony opłatą audiowizualną
15 zł/miesiąc, doliczaną do ra-
chunku za prąd i naliczaną od
każdego punktu poboru, czyli
licznika (trwają dyskusje, w jaki
sposób rozwiązać kwestie, gdy
jeden właściciel ma dwa i więcej
punktów poboru np. mieszka-
nie i domek letniskowy). Opłata
ma zostać wprowadzona od 1
stycznia 2017 r.

Zwolnione z opłaty audiowi-
zualnej będą: osoby powyżej 75
roku życia, niepełnosprawni,
uprawnieni do świadczenia
opiekuńczego oraz do korzysta-
nia z ryczałtu energetycznego,
czyli świadczenia
przysługującego m.in. komba-
tantom.

Osoby fizyczne i prawne zo-
bowiązane do opłaty składki au-
diowizualnej, będą ją wpłacać
na rachunek bankowy właści-
wego przedsiębiorstwa energe-
tycznego.  AD

Co zakłada ,,Duża ustawa medialna”?

Dzień dziecka 
z Solidarnością

Czyje są browary w Polsce?

ciąg dalszy ze str.1

Polska jest trzecim największym producentem piwa w Unii Europejskiej. Rynek browarniczy w

ponad 85 proc. należy do trzech zagranicznych koncernów. To jednak zaczyna się zmieniać za

sprawą regionalnych i rzemieślniczych browarów, które zamiast konkurować ceną, stawiają na

jakość warzonych trunków.

Francuzi przeciwni wydłużeniu
tygodnia pracy


