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Niedziele niehandlowe
to już fikcja
Po trzech latach od wejścia w życie wywalczonej przez NSZZ ,,Solidarność” ustawy 
o zakazie handlu w niedzielę, we wrześniu 2021 r. możemy już chyba mówić, że zapisy 
prawa stały się fikcją. Wykorzystując lukę w ustawie, prawie wszystkie działające 
w Polsce sieci handlowe zamieniły się placówki pocztowe i obsługują klientów we 
wszystkie niedziele. 

Jako pierwsza zakaz obeszła Żab-
ka, a  falę niedzielnego otwarcia 
dużych marketów rozpoczęło 
Intermarche. Kolejne handlowe 
niedziele – jako placówki pocz-
towe – wprowadziła Biedronka, 
zaczynając od 240 sklepów. We 
wrześniu jest ich już otwartych 
600 w całej Polsce. 

– Nikt pracowników nie py-
tał o  zdanie, czy chcą pracować 
w niedzielę – mówi Piotr Adam-
czak, przewodniczący ,,Soli-
darności’ w  Biedronce. – Praco-
dawca twierdzi, że takiej decyzji 
nie musi konsultować ze stroną 
społeczną. 

W  połowie lipca ,,Solidar-
ność” wystosowała do Jeronimo 
Martins Polska pismo, w którym 
nie tylko zwróciła uwagę na brak 
konsultacji w tej kwestii, ale także 
na fakt, że przywrócenie pracu-
jących niedziel nie tylko jeszcze 
bardziej dociąży pracowników, 
których i tak brakuje średnio 1 lub 
2 w każdym sklepie, ale też spo-
woduje odejścia tych, którzy już 
pracują. 

W  odpowiedzi przesłanej 26 
lipca pracodawca stwierdził – jak 
wspomniano wcześniej – że nie 
musi decyzji dotyczących zmian 
w  organizacji pracy konsulto-
wać ze związkami zawodowymi, 
a  twierdzenie o  brakach kadro-
wych dotyczy tylko pojedynczych 
sklepów. 

– O  tym, że mamy stać się 
placówkami pocztowymi, 
pracownicy dowiedzieli się 
w  ostatnich chwili – mówi 
przewodniczący. – Otrzymali-
śmy aplikację, z której nikt nas 
nie przeszkolił. 

Potwierdza to jedna z pracow-
nic Biedronki: – A najlepsze w tym 
jest to, że nikt nie przychodzi 
nadać ani odebrać przesyłki. Na-
wet nikomu nie chciało się prze-
szkolić pracowników, pod kątem 
rzekomych usług pocztowych.

Pracownicy marketów prze-
kształconych w  placówki pocz-
towe, decyzję przyjęli bardzo źle. 
Część poszła na zwolnienia lekar-
skie, a  część postanowiła odejść 
z pracy. 

– Szacujemy, że z tego powodu 
jedna lub dwie osoby w  każdym 
sklepie już złożyły wypowiedze-
nie lub zamierzają to uczynić – 
dodaje Piotr Adamczak. 

Wśród komentarzy pod pi-
smem ,,,Solidarności”  na profilu 
organizacji związkowej Biedronki 
na Facebooku, oprócz stwierdzeń 
domagających się przywrócenia 
wolnych niedziel, są także stwier-
dzenia, że żaden z  pracowników 
nie ma w umowie zapisu o tym, że 

jest pracownikiem placówki pocz-
towej i ma wykonywać czynności 
z tym związane. 

– Dziwne, że sklepy mają pra-
cować w  niedziela, a  poczty są 
zamknięte w soboty i niedziele – 
napisał ktoś inny. – Niech zrobią 
z tym porządek, bo nikt z nas nie 
zatrudniał się na poczcie, tylko 
w sklepie – napisano w kolejnym 
komentarzu. 

W ciągu tych trzech lat, z ob-
serwacji wynika, że nasze spo-
łeczeństwo, podobnie zresztą 
jak np. nasi zachodni sąsiedzi, 
przyzwyczaiło się do zamknię-
tych marketów w  niedzielę do 
tego stopnia, że w  wyznaczo-
ne niedziele handlowe siecio-
we markety świeciły pustkami 
(w  przeciwieństwie do centrów 
handlowych). 

– Ludzi są wykończeni – mówi 
przewodniczący. – Nie dość, że 
pracują w niedziele po 12 godzin 
zamiast spędzić czas z rodziną, to 

na dodatek  w te dni firma przygo-
towuje specjalne promocje i ruch 
jest jeszcze większy niż w  ciągu 
tygodnia. 

W  Biedronce pracownicy za 
pracę w niedzielę otrzymują dzień 
wolny. – Ale nie jest to dzień przez 
nas wybrany, a  wskazany przez 
kierownika – dodaje pracownica 
marketu. – W Intermarche otrzy-
mują za niedzielę dodatkowo  
300 zł.    

Sklepy w  placówki pocztowe 
przekształciły także Carrefour, 
Kaufland, a  ostatnio Lidl tłu-
macząc to koniecznością wa-
runkowaną konkurencją. Siecią 
konsekwentnie zamkniętą w nie-
handlowe niedziele pozostaje na 
razie Auchan. 

Do obchodzenie prawa pozba-
wiającego pracowników marke-
tów wolnych niedziel nawiązał 
przewodniczący Piotr Duda pod-
czas wystąpienia na specjalnym 
posiedzeniu Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”, które odbyło 
się w rocznicę podpisania Porozu-
mień Sierpniowych. 

– To jest skandaliczna sytu-
acja. Nasz projekt „Solidarno-
ści” był projektem dobrym, ale 
posłowie mają prawo do zmian 
w tym projekcie i stało się to, co 
się stało. Dlatego z  tego miej-
sca apeluję o  jak najszybszą 
nowelizację i  uszczelnienie tej 
ustawy, a  do władz korporacji 
omijających prawo zadaję py-
tanie: Gdzie wasza społeczna 
odpowiedzialność biznesu? 
Gdzie wasza podmiotowość 
pracownika? To tylko udawanie 
na pokaz – stwierdził przewod-
niczący KK. 

Zaznaczył, że zagraniczne kor-
poracje mają w  swoich krajach 
sklepy zamknięte w  niedzielę, 
a  w  Polsce nie przestrzegają tej 
zasady. 

Niestety omijanie przepisów 
dotyczy nie tylko zagranicznych 
sieci. Tuż po lipcowej decyzji 
Biedronki podobną podjęło cho-
ciażby Dino. Polska spółka, która 
liczbą swoich placówek pozostaje 
w  ścisłej czołówce największych 
na rynku, od lipca br. otworzyła 
56 sklepów w niedzielę. Odebra-
nie paczki w  swoich sklepach 
umożliwiły też: Polomarket, Sto-
krotka, Delikatesy Centrum, Le-
wiatan oraz ABC.
Anna Dolska

Komentarz
Jak pokazuje rzeczywistość, zakaz handlu w niedzielę w przy-
padku sieci handlowych stał się fikcją. Tak samo jak nadawanie 
i odbieranie przesyłek w marketach. Niedzielne otwarcie Bie-
dronek uruchomiło lawinę, spowodowaną rywalizacją o klienta. 
Tylko czy klient tego potrzebuje? Czy czuje potrzebę niedzielnych 
zakupów i odbierania paczek tego dnia?
Będąc na co dzień klientem marketu ani razu nie spotkałam się 
z sytuacją, żeby ktoś nadawał lub odbierał przesyłkę w sklepie. 
Przyzwyczaiłam się za to, że markety w niedziele są zamknięte i 
większe zakupy robię w piątek lub sobotę. Kiedy więc nadchodzi 
ustawowa niedziela handlowa, nie mam potrzeby ruszania na 
zakupy. Za to myślę, że przeciążeni pracą pracownicy marketów 
chcieliby odpocząć w niedzielę, a nie udawać pracowników pla-
cówki pocztowej. Ciekawe ile paczek od lipca nadano i wydano 
w marketach? 

– Nareszcie oczekiwana przez 
związkowców od 30 lat zmiana 
ustawy o podatku dochodowym 
stała się faktem. Dzięki „Soli-
darności” będzie możliwość od-
liczenia składek związkowych 
od podatku dochodowego. 

To bardzo ważny krok w kie-
runku wzmocnienia dialogu spo-
łecznego i przede wszystkim bar-
dzo ważna decyzja, jeśli chodzi 
o aspekt finansowy dla każdego 
pracownika – podkreślił szef „So-
lidarności”.

– Jeżeli będzie można odliczyć 
tę składkę, to z pewnością część 
pracowników będzie chętniej 

przystępowała do związków za-
wodowych, a to przecież wzmoc-
ni dialog społeczny – wyjaśnił 
Piotr Duda.

Przewodniczący „S” zwrócił 
uwagę, że zmiana ustawy o po-
datku dochodowym przywróci 
równowagę między związkiem 
pracodawców a związkami za-
wodowymi. – Do tej pory tej rów-
nowagi brakowało. Pracodawcy 
mogli sobie składki na swoje kon-
federacje przekazywać z kosztów 
zakładu pracy, a składki związ-
kowe musieliśmy przekazywać 
po opłaconym przez nas podatku 
zaznaczył.

Składkę związkową odliczymy 
od podatku

W 2022 r. minimalne wynagro-
dzenie wzrośnie o  210 zł. Od 
stycznia będzie ono wynosić 
3010 zł brutto, czyli o  7,5 proc. 
więcej niż obecnie. Rząd zaak-
ceptował też nową minimalną 
stawkę godzinową za pracę. Od 
przyszłego roku będzie wynosi-
ła 19,70 zł brutto. 

Wcześniej rząd przedstawił 
na Radzie Dialogu Społecznego  

propozycję „minimalnej” w  wy-
sokości trzech tysięcy złotych, 
która nie została zaakceptowa-
na przez stronę społeczną, jak 
i  przez stronę pracodawców. 
W takiej sytuacji rząd ustalił wy-
nagrodzenie minimalne na wy-
sokości 3010 zł. 

Zmiana będzie dotyczyła ok. 
2,2 mln Polaków, którzy pracują 
za najniższą stawkę.

11 września br. w  Spółce Ho-
dowla Zwierząt Zarodowych 
„Osowa Sień” odbyły się Dożyn-
ki Firmowe. Po Mszy św. dzięk-
czynnej, odprawionej w  Ko-
ściele w  Przyczynie Górnej, 
pracownicy, Zarząd oraz zapro-
szeni goście zebrali się przy sie-
dzibie Zarządu, by świętować 
zakończenie żniw.

Uroczystość rozpoczęła się mi-
łym akcentem, podczas którego 
Zarząd Krajowy Związku Piłsud-
czyków Rzeczpospolitej Polskiej 
reprezentowany przez generała 
okręgu Włodzimierza Pacelta 
oraz Prezesa Zarządu Jana Pabie-
rowskiego wręczył Złote Krzyże 
Honorowe Konsulowi General-

nemu Węgier dr Pala Attili Illes, 
Dyrektor KOWR Małgorzacie 
Gośniowskiej-Kola, a także prze-
wodniczącemu NSZZ „Solidar-
ność” Oddział Leszno Karolowi 
Pabisiakowi. Jak podkreślano 
Złote Krzyże zostały nadane za 
umocnienie wiary i  patriotyzmu 
oraz krzewieniu wiedzy histo-
rycznej.

Po występach zespołu folk-
lorystycznego i  obrzędach do-
żynkowych, w  miłej rodzinnej 
atmosferze bawiono się do bia-
łego rana.

Przybyli goście twierdzili, że te 
tradycje powinny trwać i być kul-
tywowane w  innych rolniczych 
Spółkach. bg

Minimalna w 2022: 3010 zł

 Złoty Krzyż Honorowy 
dla Karola Pabisiaka
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#EmeryturaZaStaz
Trwa zbiórka podpisów pod 
obywatelską inicjatywą usta-
wodawczą w  sprawie emery-
tur stażowych.

Do 6 października Komitet 
musi zebrać minimum 100 tys. 
podpisów pod projektem nowe-
lizacji ustawy emerytalnej. 

– Na pewno nas nie usatys-
fakcjonuje 100 tys. podpisów, 
bo jest tak duże zainteresowa-
nie tą inicjatywą obywatelską, 
że chcemy ich zebrać jak naj-
więcej. Chcemy przez to poka-
zać politykom, w szczególności 
Zjednoczonej Prawicy, że w no-
wym ładzie powinien znaleźć 
się projekt dotyczący emerytur 
stażowych – podkreśla Piotr 
Duda, przewodniczący KK, 
a  zarazem pełnomocnik Komi-
tetu Obywatelskiego Inicjatywy 
Ustawodawczej.

Podpisując się pod obywatel-
ską inicjatywą ustawodawczą 
#EmeryturaZaStaż bierzemy 
udział w  demokracji bezpo-
średniej. Jeżeli zbierzemy 100 

tys. podpisów, Sejm BĘDZIE 
MUSIAŁ rozpatrzyć projekt.

Oryginały list należy dostar-
czyć do biur Regionu - w Pozna-
niu, ul. Metalowa 7, w  Lesznie, 
ul. Prochownia25A lub w  Pile, 
ul. 11 Listopada 40 - w nieprze-
kraczalnym terminie do 1 paź-
dziernika 2021 r.

Projekt ustawy przygotowa-
ny przez NSZZ „Solidarność” 
oraz wzór listy obywateli popie-
rających projekt ustawy można 
pobrać ze strony www.solidar-
nosc.poznan.pl

Więcej na stronach:  
solidarnosc.org.pl oraz  
emeryturystazowe.tysol.pl,

Szczegółowe informacje  
i pytania:  
Patryk Trząsalski  
– tel. 662-014-352

5 września związkowcy z  Soli-
darności” w  Agora SA i  Infora-
dio sp zoo świętowali 10-lecie 
powstania organizacji. 

Były tańce, były kajaki, były 
rowery, był tort od wspaniałej de-
legacji wielkopolskiej „Solidarno-

ści” z szefem regionu Jarosławem 
Lange na czele... 

Ale przede wszystkim były nie-
zwykle ciekawe i  konstruktywne 
rozmowy. 

Wracamy z  jubileuszowego 
wyjazdu do Spały pełni energii 

i  pomysłów, z  nowymi przyjaź-
niami i pełnym przekonaniem, że 
spotkania na żywo powinny być 
robione zdecydowanie częściej, 
bo wynikają z  nich same dobre 
rzeczy! – czytamy na facebook.
com/nszz.agora/.

Gaz-System S.A. jest Spółką 
o  strategicznym znaczeniu dla 
bezpieczeństwa energetyczne-
go kraju oraz uznanym i  wia-
rygodnym przedsiębiorstwem 
o znaczeniu nie tylko krajowym, 
ale międzynarodowym. Tym sa-
mym reprezentanci Polski, wy-
brani z tak ważnego dla gospo-
darki Polski przedsiębiorstwa, 
z pewnością będą godnie i sku-
tecznie działać dla osiągnięcia 
wyznaczonych celów i  priory-
tetów.

Co to jest IndustriAll Europe?
IndustriAll Europe jest organi-
zacją związkową, w której prace 
zostało zaangażowanych 11 Eu-
ropejskich Komitetów Sektora 
Dialogu Społecznego, zwanego 
w  skrócie SSDC. Komitety te 
działają na rzecz autonomicz-
nego dialogu społecznego mię-
dzy europejskimi partnerami 
społecznymi. Poprzez wspólne 
i  skoordynowane działania wy-
pracowują stanowiska w  spra-
wach będących przedmiotami 
wspólnego zainteresowania. 
Pracują nad kwestiami zwią-
zanymi z  bezpieczeństwem 
i  higieną pracy, podwyższa-
niem kwalifikacji zawodo-
wych, wyrównywaniem szans, 
mobilności ze szczególnym 
uwzględnieniem społecznej 
odpowiedzialności przedsię-
biorstw, warunków pracy w sze-
roko pojętej strategii zrównowa-
żonego rozwoju, itp. 

W  powyższym ujęciu Euro-
pejskie Komitety Sektorowego 

Dialogu Społecznego są repre-
zentatywnym instrumentem 
dialogu społecznego w  ramach 
Unii Europejskiej. Pełne uczest-
nictwo jest zastrzeżone tylko 
dla reprezentantów państw 
członkowskich Unii Europej-

skiej. Istotne jest wskazanie fak-
tu, że koszty związane z uczest-
nictwem nie obciążają żadnych 
struktur lokalnych, a  pokrywa-
ne są przez Komisję Europejską.

Dziękujemy się wszystkim 
za okazane wsparcie i poparcie, 
a przede wszystkim zaufanie dla 
osób, które będą reprezentować 
Polskę w  tym gremium, oraz 
pracach prowadzonych w  ra-
mach IndustriAll.

W  swoich działaniach kole-
dzy Piotr Łusiewicz i  Krzysz-
tof Moś będą starali się kłaść 
szczególny nacisk na sprawy 
kształtujące naszą rzeczywi-
stość, naszą codzienną pracę, 
na sprawy dotyczące zarobków 
i  podwyższania stopy życiowej 
do standardów innych krajów, 
w  kontekście szeroko rozu-
mianego sektora gazownictwa, 
oraz w  bardzo istotnej kwestii 
przygotowania właściwych 
i zgodnych z realiami form pro-
wadzenia działań w  zakresie 
ekologii. Wszystkie działania 
będą się odbywały w  obrębie 
europejskiego systemu ga-
zownictwa w  kontekście euro-
pejskich programów na rzecz 
ochrony środowiska i nie tylko.

facebook.com/solidarnosc.
poznan/ 

Jubileusz „S w Agorze  
i Inforadiu

Po raz pierwszy po sześciu 
latach zostały odmrożone 
wynagrodzenia dla pracowni-
ków sfery budżetowej.

– Deklaracja, która została 
wpisana w  projekt ustawy bu-
dżetowej na 2022 r. Tak, pra-
cownicy sfery finansów publicz-

nych, będziecie mieli podwyżki! 
Będziemy robić wszystko, aby 
skończyły się na poziomie mini-
mum 12 proc. w przyszłym roku 
– zapowiedział przewodniczący 
NSZZ „Solidarność”.

Jak podkreślił, jest to dekla-
racja złożona przez polski rząd 

i  jego szefa premiera Mateusza 
Morawieckiego. – Będzie także 
odmrożony o rok wskaźnik, od 
którego oblicza się zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych 
– dodał.

www.tysol.pl

Piotr Łusiewicz i Krzysztof Moś 
członkami IndustriAll Europe
Polska po raz pierwszy uzyskała dwa miejsca w IndustriAll Europe w sektorze szeroko 
pojętego gazownictwa. Osobami, które będą reprezentować Polskę są uznani i 
zaangażowani pracownicy Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., koledzy 
Piotr Łusiewicz i Krzysztof Moś członkowie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Spółce 
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Będą podwyżki w „budżetówce”
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Piotr Łusiewicz

Krzysztof Moś




