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aktualności

Piszemy m.in. o zmianie na 
stanowisku dyrektora Miejskiego 

Zarządu Dróg w Kielcach.

8-9
rozmowa

Zbigniew Michnicki z ZTM infor-
muje, jak będzie zmieniała się 
komunikacja w stolicy regionu.

6-7
temat numeru

Pracownicy MPK wspierają Re-
gionalne Centrum Krwiodawstwa 

i Krwiolecznictwa.

11
okiem posła

Poseł Bogdan Latosiński pisze  
m.in. o podwyżce płacy mini-

malnej.
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Szanowni Państwo, 

Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer 
pisma „Pasażer”. Tym razem przedstawia-
my historie naszych pracowników, którzy 

honorowo oddają krew. Miejskie Przedsiębior-
stwo Komunikacji wspiera Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa od lat. Do od-
wiedzenia Centrum zachęcamy także Państwa.  
W wakacje krwi brakuje prawie stale. Pomóc może 
każda zdrowa osoba. Do tego, dzięki decyzji władz 
miasta i radnych, osoby które podzielą się najcen-
niejszym z leków, będą mogły skorzystać z bezpłat-
nych przejazdów komunikacją miejską. Darmowe 
bilety można otrzymać w Zarządzie Transportu 
Miejskiego. Skoro jesteśmy już przy tej instytucji, 
chciałabym polecić rozmowę ze Zbigniewem Mich-
nickim. Jakie są najbliższe plany wobec dworca 
PKP, jakie nowe rozwiązania przydatne dla rowe-
rzystów pojawią się w mieście, tego dowiedzą się 
Państwo z przeprowadzonego przez nas wywia-
du. Jesienne zmiany przygotowuje nie tylko ZTM, 
ale także Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji. 
Dla naszych najmłodszych Pasażerów, uczniów  
i studentów przygotowaliśmy specjalne promocje. 
Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na 
naszej stronie internetowej mpk.kielce.pl.
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Elżbieta Śreniawska 

Prezes MPK w Kielcach

Wydawca
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 92, 25-734 Kielce
www.mpk.kielce.pl
pasazer@mpk.kielce.pl

Skład
S.Q.A.D

Reklama
reklama@mpk.kielce.pl
tel. 41 345 24 21 wew. 435
nakład 20 000 egzemplarzy

Druk
Drukarnia im. Adama Półtawskiego
ul. Krakowska 62, 25-701 Kielce
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Przystanki 
z wadami

mieszkańcy 
Bocianka 
zdecydowali

UtrUdnienia 
Potrwają dłużej

Linia nocna 
dojedzie „na stok”

zmiany w MiejskiM 
zarządzie dróg

Na szereg usterek przy budowie kie-
leckich przystanków autobusowych 
wskazuje ekspertyza Naczelnej Or-
ganizacji Technicznej. – To są raczej 
niedociągnięcia niż wady i wszystkie 
zostaną szybko usunięte – zapowiada 
odpowiedzialny za inwestycję Miejski 
Zarząd Dróg.

Wybudowane w ubiegłym roku przystan-
ki i zatoki autobusowe Naczelna Organi-
zacja Techniczna sprawdziła właśnie na 
zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg. Fa-
chowcy mieli potwierdzić prawdziwość 
płynących od pasażerów sygnałów. Wiaty 
były krytykowane m.in. za słabą ochronę 
przed deszczem. – Docierały do nas róż-
ne uwagi od użytkowników i postano-
wiliśmy poddać je ocenie niezależnych 
fachowców. Chcieliśmy, aby chłodnym 
okiem, bez emocji i od strony stricte tech-
nicznej porównali realizację inwestycji  
z dokumentacją projektową – tłumaczy 
Jarosław Skrzydło, rzecznik prasowy MZD.
Przygotowana przez dr inż. Jerzego Send-
kowskiego, wieloletniego pracownika 
Politechniki Świętokrzyskiej i rzeczoznaw-
cę budowlanego, ekspertyza techniczna 
wykazała, że każdy z 81 przystanków ma 
usterki. Analiza potwierdziła m.in. niepra-
widłowy montaż blach osłonowych na 
bocznych ścianach, nieszczelność drzwi 
gablot informacyjnych, źle zamocowane 
szyby boczne czy rysy na powierzchni 
betonu w przypadku 30 zatok. – Dodat-
kowo przy intensywnych opadach sześć 
wiat, dwie przy ul. Grunwaldzkiej, a także 
te przy Żytniej, IX Wieków Kielc, Źródło-
wej i Okrzei jest zalewanych. To kwestia 
wadliwego montażu rynien, co zostanie 
poprawione – mówi Jarosław Skrzydło.
Do wymiany są też kosze na śmieci. Twór-

Po zakończeniu konsultacji społecz-
nych, mieszkańcy kieleckiego osiedla 
Bocianek, mogą dojechać bezpośred-
nio do Świętokrzyskiego Centrum 
Onkologii. Jak informowaliśmy, pi-
smo w tej sprawie podpisało kilkaset 
osób. Dojazd do ŚCO jest możliwy 
dzięki zmianie trasy kursowania linii 
nr 102.

Linia kursuje ulicami:

OS. ŚWIĘTOKRZYSKIE – Sikorskiego – 
Orląt Lwowskich – Biskupa Mieczysława 
Jaworskiego – al. Solidarności – Święto-
krzyska – Warszawska – IX Wieków Kielc 
– Paderewskiego – Żytnia – Grunwaldz-
ka – Jagiellońska – Artwińskiego – Pod-
klasztorna – Piekoszowska – Szajnowicza 
-Iwanowa (wjazd na pętlę przy ul. Puscha) 
– Massalskiego – os. Ślichowice – Massal-
skiego – Szajnowicza-Iwanowa – Mali-
ków – Miedziana – Kruszelnickiego.
Trasa powrotna w odwrotnej kolejności 
bez wjazdu w ul. Artwińskiego.

Dłużej niż zakładano potrwa remont 
ulicy Szkolnej w Kielcach. Pierwotnie 
planowano, że prace zakończą się  
w połowie sierpnia. Tymczasem wy-
konawca poprosił o przedłużenie ter-
minu realizacji inwestycji do końca 
września.

W ramach prac układana jest nowa na-
wierzchnia, budowane są także chodni-
ki, oświetlenie i kanalizacja deszczowa. 
Przebudowana zostanie także skrzyżowa-
nie ulicy z Karczówkowską. Po remoncie 
mieszkańcy będą mieli do dyspozycji 300 
miejsc parkingowych.
Na razie bez zakłóceń przebiega remont 
przy ulicy Jagiellońskiej. Prace mają za-
kończyć się w październiku.

Jedyna kielecka linia nocna N1 doje-
dzie do osiedla „Na Stoku”. Jak in-
formuje Zbigniew Michnicki z Zarzą-
du Transportu Miejskiego z prośbą  
o wprowadzenie takiego rozwiązania 
zwrócili się mieszkańcy osiedla.

Autobus po wykonaniu przejazdu z os. 
Ślichowice do os. Świętokrzyskiego po 
obecnej trasie, pojedzie dalej przez ul. Si-
korskiego – Orląt Lwowskich – Jaworskie-
go – al. Solidarności – IX Wieków Kielc 
– Czarnowska – Żelazna – Grunwaldzka – 
Jagiellońska – Krakowska – Podklasztorna 
– Kołłątaja – Jagiellońska – Grunwaldzka 
– Piekoszowska – Grunwaldzka – Szaj-
nowicza–Iwanowa – Massalskiego – os. 
Ślichowice.

Do końca sierpnia powinien zostać 
rozstrzygnięty konkurs na stanowi-
sko dyrektora Miejskiego Zarządu 
Dróg w Kielcach. 

Komisja będzie wybierać wśród 4 kan-
dydatów. Z nieoficjalnych informacji wy-
nika, że o stanowisko starają się m.in. 
były prezydent Kielc Włodzimierz Stępień 
oraz były dyrektor MZD Stanisław Kamiń-
ski. Poprzedni dyrektor Piotr Wójcik zre-
zygnował z zajmowanego stanowiska, 
szefował kieleckim drogowcom przez 13 
lat. W tym czasie w mieście przeprowa-
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Porzucone i bardzo często skrzywdzone. Czekają na bezpieczny dom i ciepło. Za nawet 
drobny gest potrafią odwdzięczyć się miłością i przywiązaniem. Podopieczni ze Schro-
niska dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach czekają na dom.

Śpiewak

skorpionek saBrina

ŚLepUŚ
1,5-roczny piesek, sporych rozmiarów 
(ok. 25 kg). Bardzo wesoły i przyjazny, 
nie sprawia kłopotu. Chętnie się przytula. 
Gotowy do adopcji.

Wbrew swojemu imieniu bardzo łagodny 
i przyjaźnie nastawiony, także do dzieci. 
Pies ma 3 lata i jest średniej wielkości. Go-
towy do adopcji.

Przywieziona do schroniska przez Straż 
Miejską kotka ma ok. 3 miesięcy. Jest 
odważna, garnie się do ludzi i jak każdy 
mały kot lubi zabawę. Kotka zostanie  
w przyszłości bezpłatnie wysterylizowana.

Porzucony na jednym z kieleckich osiedli 
3-letni piesek. Średnich rozmiarów (ok. 
12 kg), niewidomy. Wesoły i bardzo przy-
jaźnie nastawiony do ludzi. Gotowy do 
adopcji.

czekają na dom
cy ekspertyzy wyszczególnione w anali-
zie usterki określili jako niedociągnięcia 
wykonawcze. – W skali całego przedsię-
wzięcia to są detale i wszystkie zostaną 
usunięte przez wykonawcę bezpłatnie  
w ramach gwarancji. Prace nie spowo-
dują większych utrudnień czy niedogod-
ności dla pasażerów – zapewnia Jarosław 
Skrzydło. – Równocześnie z wynikami 
ekspertyzy wykonawca otrzymał też sze-
reg uwag zgłoszonych przez nas w wy-
niku przeglądu pogwarancyjnego. Takie 
przeglądy będziemy powtarzać co roku 
przez kolejne cztery lata i na bieżąco usu-
wać zauważone usterki – dodaje.
Po uwagach pasażerów na temat braku 
ochrony przed słońcem MZD pracuje nad 
przyciemnianiem dachów, oklejając je 
specjalną folią w 90 proc. zatrzymującą 
promienie słoneczne. Koszt to ok. 30 tys. 
zł, które inwestor musi zapłacić z własne-
go budżetu.

dzono kilkadziesiąt inwestycji drogowych.  
W tym najważniejszych dotyczących prze-
budowy węzła Żytniej i Żelaznej.

0504

Pa
sa

że
r 

- 
Bi

ul
et

yn
 K

om
un

ik
ac

ji 
M

ie
js

ki
ej

 w
 K

ie
lc

ac
h

aktualnościaktualności



krew mierzona w kilkusetlitrowych beczkach

Krwiodawcy w MPK są gotowi na każde wezwanie. I choć dziś z nikim nie ścigają się już o palmę pierw-
szeństwa, to wciąż można ich spotkać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. – Oddaną 
przez nas krew można już liczyć w tysiącach litrów – zapewnia Grzegorz Sroka, przewodniczący klubu.

pierwsi w wyŚcigU

Klub Honorowych Krwiodawców w Miejskim Przed-
siębiorstwie Komunikacji w Kielcach działa od kilku-
dziesięciu lat. – Kiedy przejmowałem prowadzenie 
klubu w 1978 roku on już funkcjonował – wspomina 
Gabriel Lesiak, który na swoim koncie ma około 30 
litrów oddanej krwi.
W różnych okresach liczba członków się zmieniała, ale 
zawsze było to, co najmniej 40-50 osób. Były takie 
momenty, że z MPK do stacji krwiodawstwa płynęło 
rocznie 150 litrów krwi. – To były inne czasy. Co roku 
rywalizowaliśmy z dużymi kieleckimi zakładami, m.in. 
z Chemarem, Iskrą czy Białogonem o palmę pierw-
szeństwa w ilości oddawanej krwi i zawsze wygry-
waliśmy – chwali się Gabriel Lesiak. Taka wygrana to 
było święto. W kieleckim teatrze była organizowana 
feta, na której wręczano krwiodawcom wojewódzkie 
i państwowe odznaczenia. – Często też wyjeżdżali-
śmy na wycieczki np. na Zamek Królewski do War-
szawy, na Węgry. To też była nagroda dla członków 
klubu za ich poświęcenie – mówi Gabriel Lesiak. – Bo 
do oddawania krwi nikogo nie trzeba było specjalnie 
namawiać. Pracownicy sami się do nas zgłaszali i kie-
dy tylko było trzeba reagowali. Gdy dzwonili ze stacji 

krwiodawstwa, że brakuje krwi od razu tam szliśmy 
– dodaje.

zawód podwyższonego ryzyka

Dziś klub skupia 50 członków, w tym 35 aktywnych, 
czyli takich, którzy oddają krew co najmniej dwa razy 
w roku. Głównie mężczyzn: kierowców i pracowni-
ków administracji. Słabszą płeć reprezentuje na razie 
tylko jedna pani. – Chcąc zostać honorowym dawcą 
krwi trzeba spełnić szereg warunków. Nie można cier-
pieć na przewlekłe choroby np. cukrzycę czy choroby 
tarczycy. Wykluczeni są także ci, którzy w ostatnim 
czasie mieli wykonywany zabieg np. gastroskopię. Nie 
każdy więc może przystąpić do klubu – zwraca uwagę 
Grzegorz Sroka, obecny przewodniczący klubu.
Dziś także do oddawania krwi nikogo w MPK nie 
trzeba specjalnie namawiać. – Zawód kierowcy jest  
w grupie podwyższonego ryzyka. Zdarzają się wypad-
ki. Dlatego jesteśmy szczególnie wyczuleni i odpowia-
damy na każde wezwanie i potrzebę osób chorych czy 
czekających na operację. Mam listę wszystkich człon-
ków wraz z ich grupą krwi i w ciągu 24 godzin jestem 
w stanie uruchomić tych, którzy mają tę właściwą. Je-
śli tylko możemy coś ofiarować drugiemu człowieko-

wi, to dopóki zdrowie nam na to pozwoli, będziemy 
to robić – obiecuje Grzegorz Sroka.

regULarnie co 8 tygodni

Członkowie klubu oddają krew regularnie. – Są tacy, 
którzy bardzo pilnują terminów i jak tylko mija wy-
maganych osiem tygodni przerwy od razu organizują 
wyjście, co nie zawsze jest łatwe, bo muszą znaleźć 
zmiennika. Mimo to chęci i zapału nie brakuje. Od-
daną przez nas krew można liczyć w tysiącach litrów. 
Jednego roku dostaliśmy 200-litrową beczkę, która 
miała symbolizować ile krwi już „przelaliśmy”. To ro-
biło naprawdę duże wrażenie – wspomina Grzegorz 
Sroka. Ściany pomieszczeń MPK zdobi też kilkadzie-
siąt dyplomów z podziękowaniami od stacji krwio-
dawstwa.
Dziś wycieczek już nie ma, ale krwiodawcy z MPK co 
roku na początku sierpnia uczestniczą w maratonie 
wędkarskim w Połańcu. – Spotykamy się z innymi ho-
norowymi dawcami z całego województwa i bardzo 
jest nam ten wyjazd potrzebny. Przez 15 lat zdążyli-
śmy się dobrze poznać. Połaniec to dla nas doskonała 
okazja, by oderwać się od codziennych problemów 
i porozmawiać z ludźmi o podobnych zainteresowa-

niach – przyznaje Grzegorz Sroka.
Od początku roku członkowie klubu oddali już ponad 
23 litry krwi, a w ubiegłym ponad 50. Wówczas też 
były przewodniczący zakładowej „Solidarności” Syl-
wester Pytlak został odznaczony krzyżem Zasłużony 
Honorowy Dawca Krwi. – Jesteśmy dumni z naszych 
krwiodawców i jako zarząd spółki zawsze będzie-
my ich wspierać – poskreśla Elżbieta Śreniawska,  
prezes MPK.

krwiodawcy jeżdżą za darmo
Od początku roku decyzją radnych wszystkie osoby, 
które oddadzą krew mają prawo do darmowych prze-
jazdów komunikacją miejską przez 30 dni. Imienne 
bilety elektroniczne są wydawane w Punkcie Sprzeda-
ży Biletów ZTM przy ul. Głowackiego 4 na podstawie 
zaświadczenia wydanego przez Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. To rzad-
ki przywilej, dotychczas zarezerwowany jedynie dla 
Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi, czyli takich, 
którzy oddali co najmniej 18 litrów tego cennego daru 
w przypadku mężczyzn lub 15 l w przypadku kobiet. 
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Pasażer: Zarząd Transportu Miejskie-
go przejął dworzec PKS, jak wygląda-
ją przygotowania do przebudowy?

Zbigniew Michnicki: Przygotowywa-
na jest koncepcja przebudowy dworca. 
Zanim stworzyliśmy ten dokument roz-
mawialiśmy z wieloma  osobami m.in. 
twórcami budynku, inżynierami. Oni po-
wiedzieli nam m.in. jakie technologie wy-
korzystano podczas prac.  Przeprowadzi-
liśmy także inwentaryzację, pomógł przy 
tym skaner 3d. Wszystkie te dokumenty 
pomogą w przyszłości architektom. Nie-
bawem zostanie ogłoszony konkurs.  
Z niecierpliwością będziemy czekać na 
prace, które pokażą jak ten obiekt będzie 
wyglądał w przyszłości. Przygotowaniem 
konkursu dla architektów zajmuje się dy-

rektor Artur Hajdorowicz, pełnomocnik 
prezydenta ds. rewitalizacji miasta.

Najważniejszą funkcją będzie ta ko-
munikacyjna, ale w tak dużym budyn-
ku będą też inne?

– Tak. Na pewno znajdzie się tam miej-
sce w którym będzie można zjeść posiłek, 
napić się. Odpocząć chwilę przed podró-
żą. Rozważane jest także stworzenie me-
diateki, ale to tylko jeden z pomysłów. 
Przedstawiciele ratusza i ZTM szukają po-
mysłów na to miejsce. Myślę, że dobrym 
rozwiązaniem byłoby także stworzenie 
dworca rowerowego. Młodzi ludzie, któ-
rzy przyjeżdżają do Kielc, mogliby po mie-
ście poruszać się rowerami, wypożyczyć 
je. Dojechać m.in. do szkół a po zajęciach 

rowerami na dworzec wrócić. Dyskusje na 
ten temat jeszcze trwają.

Firmy przewozowe są zainteresowa-
ne współpracą?

– Z dnia na dzień, nie można zmienić ze-
zwoleń, którymi dysponują przewoźnicy. 
Rozmawiamy z nimi, ale o konkretach bę-
dziemy mogli mówić po zakończeniu re-
montu. W tym czasie, korzystanie z dwor-
ca będzie utrudnione. Musimy precyzyjnie 
się do tego przygotować. Tak, żeby za-
równo pasażerowie, jak i przewoźnicy 
jak najmniej odczuli skutki prowadzonych 
prac. Po ich zakończeniu wrócimy do roz-
mów z przewoźnikami. Rozmawiamy tak-
że z osobami, które prowadzą działalność 
gospodarczą w budynku.

Kielecka komunikacja zmieniła się dzięki 
pieniądzom unijnym i nadal będzie się 
zmieniała. ZTM jest jednym z partnerów 
przygotowujących duży projekt komuni-
kacyjny. 

– Chcemy być gotowi, kiedy zostanie ogłoszo-
ny konkurs. Chodzi nie tylko o dokumentację, 
ale także pierwsze prace przygotowawcze.  
Jak już informowaliśmy, w ramach tego pro-
jektu zostaną zakupione m.in. nowe autobusy. 
Chcemy, żeby były to pojazdy ekologiczne. Na 
razie jednak jest zbyt wcześnie, żeby mówić  
o konkretach. W ramach nowego projektu na 
pewno zamontowane zostaną także nowe ta-
blice elektroniczne. Ustaliliśmy, że będzie ich 
trzydzieści. Taka liczba powinna zabezpieczyć 
potrzeby pasażerów. Już dziś przygotowujemy 
się do ich montażu i staramy się o pozwolenia 
na przyłączenie do sieci. Dzięki nowemu pro-
jektowi zostanie także rozbudowany system 
głosowy w autobusach. 

Zarząd Transportu Miejskiego współpra-
cuje z Miejskim Zarządem Dróg. Chcecie 
Państwo, żeby w Kielcach powstała kolej-
na pętla autobusowa.

– Chcielibyśmy, żeby wybudowano ją u zbiegu 
ulic Radomskiej i Starogórskiej. Wystąpiliśmy 
z takim wnioskiem do MZD. Po połączeniu 
przez drogowców ulic Witosa z Radomską za-
brakłoby miejsca postojowego dla autobusów 
MPK, które obecnie zatrzymują się przy uli-
cy Szybowcowej. Uzyskaliśmy już 
zgodę. Pętla ma obsługiwać 
kilka autobusów. Wiel-
kością będzie zbliżona 
do tych, które po-
wstały między in-
nymi przy ulicach 
Olszewskiego i 
Kleckiej. Wcze-
śniej jednak 
trzeba będzie 
wykupić grunty 
pod tę inwe-
stycję. Ma się 
to stać w ramach 
przebudowy ulic 

Zagnańskiej i Witosa oraz jej połączenia z Ra-
domską. Inwestycja ma być finansowana dzię-
ki pieniądzom unijnym. 

W ostatnim czasie, w kursowaniu auto-
busów wprowadzono zmiany. To efekt 
konsultacji społecznych, ale pojawiły się 
sugestie, że  nie były one  dobrze nagło-
śnione.

– Nie zgadzam się z tą opinią. O konsulta-
cjach informowały wszystkie media. W su-
mie wzięło w nich udział prawie 3 tysiące 
osób. To dużo.  Informacje pojawiły się także  
w skrzynkach pocztowych oraz spółdzielniach 
mieszkaniowych. Rzeczywiście wypełniać an-
kiety można było w punktach sprzedaży bile-
tów, ale zależało nam na tym, żeby wynik był 
obiektywny, żeby nie kopiowano ankiet. Przy-
pomnę, że konsultacje dotyczyły przebiegu 
wszystkich linii, a jest ich 67. Generalnie cały 
czas jesteśmy otwarci na sugestie pasażerów. 
Jeśli to tylko możliwe, wprowadzamy zmiany. 
Po konsultacjach m.in. mieszkańcy osiedla Bo-
cianek mogą dojechać do Świętokrzyskiego 
Centrum Onkologii

Jeśli już jesteśmy przy zmianach, to czy 
jesienią możemy spodziewać się jakiś 
niespodzianek, jeśli chodzi o kursowanie 

autobusów?

– Jesienią wracamy do roz-
kładów powakacyjnych, 

co oznacza, że będzie 
więcej kursów niż 

w lipcu i sierpniu. 
Większych zmian 
nie planujemy.

transport zBiorowy w kielcach stale się zMienia
rozmowa ze zBigniewem michnickim z zarządu transPortu Miejskiego

fot. A.K.
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rozmowa rozmowa



wiara pełna radoŚci

Dwa autobusy przegubowe i czterech kie-
rowców kursowało codziennie od 26 do 
31 lipca na trasie Proszowice – dworzec 
autobusowy Czyżyny, wożąc młodzież na 
spotkania z Ojcem Świętym, liturgie, ka-
techezy, koncerty i przedstawienia.
Podobnie obchody Światowych Dni Mło-
dzieży wyglądały w Kielcach i regionie.
– To było wyjątkowe wydarzenie. Uczest-

Kilkaset tysięcy osób ze 187 krajów, w tym m.in. Włoch, Francji, Hiszpanii, USA i Niemiec wzięło udział w 31. Świato-
wych Dniach Młodzieży. Przemieszczanie się po Krakowie ułatwiały im także autobusy Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacji w Kielcach.

nictwo w Światowych Dniach Młodzieży 
pozostanie w pamięci na zawsze – mówi 
poseł Bogdan Latosińki. Na kilka dni 
przed wyjazdem do Krakowa, podczas 
tzw. Dni w Diecezjach, w parafiach die-
cezji kieleckiej gościliśmy ponad 1700 za-
granicznych gości, m.in. z Włoch, Francji, 
Hiszpanii, Ukrainy, Holandii, Białorusi czy 
bardziej odległych Kanady, Brazylii, Chile, 

Gwinei, Kenii, Kambodży i Japonii. Ich po-
byt wypełniły m.in. pielgrzymka do Wiśli-
cy, liczne spotkania, wycieczki po mieście 
i regionie, a także występy artystyczne,  
w tym koncert „Alleluja czyli Happy Day” 
z muzyką gospel, ale też popularnymi hi-
tami w Amfiteatrze Kadzielnia. Z diecezji 
kieleckiej do Krakowa wyruszyło w sumie 
ponad 3 tys. osób.

waLczymy z wyzyskieM

W lipcu, Rada Ministrów zdecydowała  
o rekordowej podwyżce płacy minimalnej 
o 150 złotych. To najwyższa podwyżka od 
10 lat. Od nowego roku płaca minimal-
na ma wynosić po raz pierwszy 2000 zł 
brutto. Rząd w ten sposób przebił nawet 
postulaty związków zawodowych. Po-
nadto Sejm przyjął ustawę o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę. Ustawa mówi 
o wprowadzeniu minimalnej stawki go-
dzinowej w wysokości 12 złotych brutto, 
ale dzięki waloryzacji od 1 stycznia 2017 
r. będzie ona wynosić 13 złotych brutto. 
To milowy krok nie tylko dlatego, że po 
raz pierwszy ta kwota została ustalona 
w ramach kompromisu pomiędzy stroną 
związkową a pracodawcami, ale również 
dlatego, że ustawa ma szansę znacznie 
polepszyć sytuację osób pracujących na 
umowach śmieciowych. A tych w Polsce 
jest niestety bardzo dużo. W Polsce we-
dług ostatnich danych zatrudnionych jest 
ok. 15 mln pracowników, z tego ok. 1,5 
mln na takich właśnie warunkach. Pod 
tym względem jesteśmy niechlubnym li-
derem w Europie. Dodatkowo w trakcie 
rządów PO –PSL drastycznie wzrosła licz-
na osób zatrudnionych na śmieciówkach 
w instytucjach państwowych, co jest rów-
nież ewenementem na skalę europejską.
Dotychczas osoby pracujące na tego typu 
umowach, nie były objęte żadnymi regu-
lacjami dotyczącymi minimalnego wyna-
grodzenia. Dochodziło z tego powodu do 
skandalicznych sytuacji, w których pra-
cownicy ochrony i personel sprzątający 
zarabiali po 4-5 zł na godzinę. Sytuacja 
dotyczy zarówno prywatnego biznesu, 
jak i instytucji publicznych. Wysoka licz-
ba tzw. „poor workers”, czyli „ubogich 

pracujących” jest wstydem dla nasze-
go kraju. Autorzy raportu „Outsourcing 
usług ochrony oraz utrzymania czystości 
w instytucjach publicznych” informują, 
że „najniższa stawka, z którą spotkano 
się podczas badań, wynosiła 3,40 złotych 
netto na umowie o dzieło, a następnie 
3,70”. Ustawa poprzez wprowadzenie 
sztywnych regulacji zmieni ten stan rze-
czy. Wzmacnia także Państwową Inspek-
cję Pracy, która w końcu będzie mogła 
kontrolować firmy bez uprzedzenia. Cho-
dzi zarówno o kontrole pod kątem łama-
nia prawa pracy i ewentualnego omijania 
regulacji o minimalnym wynagrodzeniu. 
Projekt zakłada również uchylenie przepi-
su, zgodnie z którym wysokość wynagro-
dzenia pracownika w okresie pierwszego 
roku pracy, nie może być niższa niż 80 
proc. wysokości minimalnego wynagro-
dzenia za pracę. Oznacza to, że po wej-
ściu w życie proponowanej nowelizacji, 
każda osoba niezależnie od stażu pracy 
będzie miała prawo do pełnego minimal-
nego wynagrodzenia. Warto przy okazji 
przypomnieć, że niedawno rząd Prawa  
i Sprawiedliwości uchwalił ustawę likwi-
dującą syndrom pierwszej dniówki, która 
ma skutecznie zapobiegać zatrudnianiu 
na czarno i zmuszać pracodawców do 
podpisania umowy o pracę już w pierw-
szym dniu pracy. Widać, że troska partii 
rządzącej o pracowników ma szerszy za-
kres i nie ogranicza się tylko do gestów.
Przeciwko projektowi o minimalnym wy-
nagrodzeniu zagłosował niemal cały klub 
Nowoczesnej (wyłamała się zaledwie jed-
na posłanka) i przeważająca większość 
posłów klubu Kukiz15. Argumenty libe-
rałów zadziwiały. Przedstawiciele opozy-

cyjnych ugrupowań twierdzili, że takie 
regulacje zniszczą polskich przedsiębior-
ców. Szkoda, że nie zauważają iż to niskie 
płace i opieranie polskiego kapitalizmu 
na wyzysku taniej siły roboczej niszczy 
polskich pracowników oraz gospodarkę. 
Zmusza wielu młodych, ludzi do wyjazdy 
zagranicę, bo w Polsce nie znajdą pracy. 
Zadziwiające jest to, że po upadku dok-
tryny Balcerowicza są jeszcze politycy, 
którzy biorą pod uwagę jedynie dobro 
przedsiębiorców, a nie interesuje ich los 
pracowników. Głodowe płace oddziałują 
źle również na polskich przedsiębiorców, 
bo ubożsi pracownicy mniej wydają, po-
pyt jest tłumiony, a gospodarka mniej za-
rabia. Liberałowie lubią też powtarzać, że 
podwyższenie wynagrodzeń nie powinno 
się odbywać poprzez zwiększanie regula-
cji, ale za pomocą obniżania podatków 
dla przedsiębiorców i ograniczania rzeko-
mo „wysokich kosztów pracy”, co z kolei 
spowoduje to, że rynek sam przyczyni się 
do wzrostu płac. Po pierwsze gdyby tak 
było, to osoby pracujące na śmieciówkach 
zarabiałyby w Polsce dużo, bo umowy te, 
nie są obłożone takimi samymi podatka-
mi i składkami jak umowy o pracę. A tak 
przecież nie jest. Po drugie w Polsce kosz-
ty pracy wbrew obiegowemu mitowi nie 
są wcale duże. Według raportu Europej-
skiego Urzędu Statystycznego Polska ma 
jedne z najniższych kosztów pracy w Unii 
Europejskiej. Wynika z niego, że w 2013 
r. godzinne koszty pracy w UE wynosiły 
średnio 23,7 euro (najwięcej w Danii – 
40 euro, najmniej w Bułgarii – 3,7 euro,  
a w Polsce jedynie 7,6 euro). Ponadto gdy 
w latach 2008-2012 koszty pracy w ca-
łej UE wzrosły o 10,2%, u nas ten wzrost 
wynosił jedynie 0,1 % (w Bułgarii 44 %). 
Eurostat wskazał też pozapłacowe kosz-
ty pracy jako procent całości wynagro-
dzenia. W 2013 r. średnio wynosiły one 
23,7% całego wynagrodzenia. Najwięk-
sze były w Szwecji – 33,3%, we Francji 
– 32,4%, a w Polsce tylko 16,7 % - czyli 
również znacznie poniżej średniej unijnej.
Nie dajmy się więc zwieść bałamutnym 
argumentom. Wzrost wynagrodzeń na-
juboższych musi być stymulowany przez 
państwo, a rząd Prawa i Sprawiedliwości 
realizuje postulaty i obietnice wyborcze  
w tej kwestii.

Poseł na Sejm RP Bogdan Latosiński
fot. A.K.
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okiem posła



reklama


