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Dro dzy bra cia i sio stry,
dzień do bry!

Dziś chciał bym po krót ce za -
sta no wić się nad po dró żą apo -
stol ską, któ rą w mi nio nych
dniach od by łem do Pol ski.

Oka zją do niej był Świa to wy
Dzień Mło dzie ży, któ ry miał
miej sce 25  lat po owym hi sto -
rycz nym, ob cho dzo nym w Czę -
sto cho wie, krót ko po upad ku
„że la znej kur ty ny”. W cią gu te go
ćwierć wie cza zmie ni ła się Pol ska,
Eu ro pa i świat, a ten Świa to wy
Dzień Mło dzie ży stał się zna kiem
pro ro czym dla Pol ski, dla Eu ro py
i dla świa ta. No we po ko le nie
mło dych, spad ko bier ców i kon ty -
nu ato rów piel grzym ki roz po czę -
tej przez św. Ja na Paw ła II, da ło
od po wiedź na wy zwa nia dnia
dzi siej sze go, da ło znak na dziei,
a ten znak ma na imię bra ter stwo.
Wła śnie bo wiem w tym świe cie
znaj du ją cym się w sta nie woj ny
po trzeb ne jest bra ter stwo, po -
trzeb na jest bli skość, po trzeb ny
jest dia log, po trzeb na jest przy -
jaźń. A to, gdy jest bra ter -
stwo – jest zna kiem na dziei. 

Za cznij my wła śnie od mło -
dych, któ rzy by li pierw szym
mo ty wem tej po dró ży. Po raz
ko lej ny od po wie dzie li na we -
zwa nie, przy by li z ca łe go świa ta.
By ło to świę to ko lo rów, róż nych
twa rzy, ję zy ków, róż nych dzie -
jów. Nie wiem jak to ro bią. Mó -
wią róż ny mi ję zy ka mi, ale uda je
im się wspól nie zro zu mieć. Dla -
cze go? Bo ma ją tę wo lę, aby po -
dą żać ra zem, bu do wać mo sty,
wo lę bra ter stwa. Przy by li tak że
ze  swo imi ra na mi, ze  swo imi
py ta nia mi, ale przede wszyst kim
z ra do ścią spo tka nia. Po raz ko -

lej ny utwo rzy li mo zai kę bra ter -
stwa. /…/

Pod czas te go wiel kie go spo -
tka nia ju bi le uszo we go mło dzież
świa ta przy ję ła orę dzie mi ło sier -
dzia, aby je  za nieść wszę dzie
w uczyn kach co  do du szy
i co do cia ła. Dzię ku ję wszyst kim
mło dym, któ rzy przy je cha li
do Kra ko wa! I dzię ku ję tym, któ -
rzy się z na mi łą czy li z każ de go
krań ca zie mi! W wie lu bo wiem
zor ga ni zo wa no ma łe Dni Mło -
dzie ży w łącz no ści z tym od by wa -
ją cym się w Kra ko wie. Niech
otrzy ma ny przez was dar sta nie
się co dzien ną od po wie dzią
na we zwa nie Bo ga. /…/

Pod czas tej po dró ży od wie dzi -
łem tak że sank tu arium w Czę sto -
cho wie. Przed ob ra zem Mat ki
Bo żej otrzy ma łem dar spoj rze nia
Mat ki, któ ra jest przede wszyst -
kim Mat ką na ro du pol skie go, te -
go szla chet ne go na ro du, któ ry
wie le wy cier piał, a któ ry dzię ki
mo cy wia ry i Jej ma cie rzyń skiej

rę ki za wsze pod no sił się na no wo.
Je ste ście wspa nia li! Tam, pod tym
spoj rze niem, moż na zro zu mieć
du cho wy sens piel grzy mo wa nia
te go na ro du, któ re go dzie je
są  nie ro ze rwal nie zwią za ne
z Krzy żem Chry stu sa. Tu taj do ty -
ka się na ma cal nie wia ry świę te go
wier ne go lu du Bo ga, któ ry strze -
że na dziei po przez pró by. Strze że
tak że owej mą dro ści, któ ra jest
rów no wa gą mię dzy tra dy cją a in -
no wa cją, mię dzy prze szło ścią
a przy szło ścią. A Pol ska przy po -
mi na dziś ca łej Eu ro pie, że  nie
mo że być mo wy o przy szło ści
kon ty nen tu bez je go war to ści za -
ło ży ciel skich, któ rych cen trum
sta no wi chrze ści jań ska wi zja
czło wie ka. Wśród tych war to ści
znaj du je się mi ło sier dzie, któ re go
szcze gól ny mi apo sto ła mi by ło
dwo je wiel kich dzie ci zie mi pol -
skiej: świę ta Fau sty na Ko wal ska
i świę ty Jan Pa weł II.

Wresz cie po dróż ta mia ła tak -
że per spek ty wę glo bal ną – świa ta

we zwa ne go do od po wie dzi
na wy zwa nia zwią za ne z za gra ża -
ją cą je mu woj ną „w ka wał -
kach”. I tu taj wiel kie mil cze nie
wi zy ty w Au schwitz -Bir ke nau by -
ło bar dziej wy mow ne niż ja kie -
kol wiek sło wa. W tym mil cze niu
słu cha łem, czu łem obec ność
wszyst kich dusz, któ re tu taj zgi -
nę ły. Od czu łem współ czu cie, mi -
ło sier dzie Bo ga wnie sio ne przez
nie któ re świę te du sze tak że do tej
ot chła ni. W tym wiel kim mil cze -
niu mo dli łem się za wszyst kie
ofia ry prze mo cy i woj ny. I tam,
w tym miej scu, zda łem so bie
spra wę bar dziej, niż kie dy kol wiek
z war to ści pa mię ci, nie tyl ko ja ko
pa mię ci wy da rzeń mi nio nych, ale
ja ko ostrze że nia i od po wie dzial -
no ści za dziś i za ju tro, aby ziar no
nie na wi ści i prze mo cy nie za ko -
rze ni ło się w bruz dach hi sto rii.

W tej pa mię ci wo jen, wie lu ran
i prze ży tych cier pień jest też du -
żo męż czyzn i ko biet dnia dzi siej -
sze go, któ rzy cier pią z po wo du
woj ny, wie le na szych bra ci i sióstr.
Pa trząc na okru cień stwo w tym
obo zie kon cen tra cyj nym na tych -
miast po my śla łem o okru cień -
stwie dnia dzi siej sze go. Jest ono
po dob ne, choć nie tak skon cen -
tro wa ne, jak w tym miej scu, ale
jest obec ne na ca łym świe cie, któ -
ry jest cho ry okru cień stwem, nie -
na wi ścią, i dla te go za wsze pro szę
o mo dli twę, aby Pan ob da rzył
nas po ko jem. 

Na za koń cze nie Pa pież po -
dzię ko wał wszyst kim za an ga żo -
wa nym w przy go to wa nie
Świa to wych Dni Mło dzie -
ży – wy da rze nia, któ re da ło Pol -
sce, Eu ro pie i świa tu znak
bra ter stwa i po ko ju. KAI

To już IX edy cja ogól no pol skiej
Ak cji Cer ty fi ka cyj nej „Pra co -
daw ca Przy ja zny Pra cow ni -
kom”. Po szu ki wa ne są fir my
prze strze ga ją ce pra wa pra cy
i re ali zu ją ce w prak ty ce idee
dia lo gu spo łecz ne go. Apli ka cje
w tym ro ku bę dą przyj mo wa ne
do 15 paź dzier ni ka. Ho no ro wy
Pa tro nat ob jął Pre zy dent Rze -
czy po spo li tej Pol skiej An drzej
Du da. Jak co ro ku or ga ni za to -
rem jest NSZZ „So li dar ność”.

Zgło sze nia mo że do ko nać
za kła do wa or ga ni za cja NSZZ
„So li dar ność”. Swo ją kan dy da -
tu rę, przy po par ciu or ga ni za -
cji związ ko wej, mo że też
zgło sić za rząd przed się bior -
stwa. Wszyst kie zgło sze nia
roz pa try wa ne bę dą przez Ko -
mi sję Cer ty fi ka cyj ną.

Do kon kur su mo gą być zgło -
szo ne fir my, któ rych co dzien ne
prak ty ki zbież ne są z war to ścia -
mi pro pa go wa ny mi przez NSZZ
„So li dar ność”. – Kry te ria mi, ja -
kie weź mie my pod uwa gę, jest

pre fe ro wa nie sta łe go za trud nie -
nia i prze strze ga nie bez pie czeń -
stwa i stan dar dów pra cy. Waż ne
też, by pra cow ni cy mie li nie -
skrę po wa ną moż li wość two rze -
nia w za kła dzie związ ków
za wo do wych – wy ja śnia Ewa
Zy do rek, se kre tarz Ko mi sji Kra -
jo wej NSZZ „So li dar ność”.

Za kła do wi pra cy wy róż nio -
ne mu cer ty fi ka tem PPP przy słu -
gu je pra wo po słu gi wa nia się nim
przez trzy la ta. W tym cza sie nie
moż na po now nie wy star to wać
w kon kur sie. Moż na też stra cić
cer ty fi kat w przy pad ku, gdy
w fir mie ła ma ne bę dą pra wa
pra cow ni cze i za sa dy dia lo gu
spo łecz ne go.

An kie ty zgło sze nio we na le ży
prze sy łać do 15 paź dzier ni ka br.
na ad res: Ko mi sja Kra jo wa NSZZ
„So li dar ność”, Wa ły Pia stow -
skie 24, 80-855 Gdańsk, z do pi -
skiem: Cer ty fi kat „Pra co daw ca
Przy ja zny Pra cow ni kom” lub
pocz tą elek tro nicz ną na ad res:
cer ty fi kat@so li dar nosc.org.pl

Po grzeb pań stwo wy ś.p. Da nu -
ty Sie dzi ków ny pseu do nim „In -
ka”, sa ni ta riusz ki 5 Wi leń skiej
Bry ga dy AK oraz ś. p. Fe lik sa
Sel ma no wi cza – pseu do nim
„Za goń czyk”, do wód cy 2 kom -
pa nii 4 Wi leń skiej Bry ga dy AK
od bę dzie się w nie dzie lę 28
sierp nia 2016 r. – w 70. rocz ni -
cę wy ko na nia przez ko mu ni -
stycz nych opraw ców wy ro ku
śmier ci na bo ha te rach.

Uro czy sto ści po grze bo we
roz pocz ną się Mszą św. w Ba zy -
li ce Kon ka te dral nej Wnie bo -
wzię cia Naj święt szej Ma ryi
Pan ny w Gdań sku o godz. 13.00,
skąd kon dukt po grze bo wy uda
się na Cmen tarz Gar ni zo no wy

w Gdań sku, ul. Dą brow skie go 2.
Bę dzie im prze wod ni czył abp
Le szek Sła woj Głódź.

Po chó wek bo ha te rów bę dzie
wspól ny, o czym zde cy do wa ły
ich ro dzi ny. Obo je zgi nę li te go
sa me go dnia w 1946 r., po cho -
wa ni zo sta li też obok sie bie
w bez i mien nym gro bie. Miej sce
to je sie nią 2014 r. od na lazł
na cmen ta rzu gar ni zo no wym
w Gdań sku ze spół po szu ki waw -
czy IPN kie ro wa ny przez prof.
Krzysz to fa Szwa grzy ka.

Or ga ni za to ra mi po grze bu są
In sty tut Pa mię ci Na ro do wej
Ko mi sja Ści ga nia Zbrod ni prze -
ciw Na ro do wi Pol skie mu oraz
NSZZ „So li dar ność”.

Ko mi sja Eu ro pej ska po zo sta ła
przy swo jej pro po zy cji zmian
dody rek ty wy ode le go wa niu pra -
cow ni ków. Po le ga ją one na wpro -
wa dze niu za sa dy „rów na pła ca
za rów ną pra cę”, o co  NSZZ „So -
li dar ność” od za wsze za bie ga ła
na fo rum eu ro pej skim. 20 lip -
ca 2016 r. KE od rzu ci ła tzw. żół tą
kar tę czy li sprze ciw 11 państw
Unii Eu ro pej skiej, w tym pol skie -
go rzą du, wo bec tej zmia ny. 

Za sa da „rów na pła ca za rów ną
pra cę” spo wo du je, że ok. 430 tys.
pol skich pra cow ni ków de le go wa -
nych do pra cy na te re nie UE bę -
dzie otrzy my wa ło ta kie sa mo
wy na gro dze nie, jak pra cow ni cy
da ne go kra ju. I nie cho dzi tu tyl -

ko o pła cę mi ni mal ną, ale tak że
o wszel kie do dat ki, jak   np. pre -
mie. Obec nie mo gą oni wy ko ny -
wać iden tycz ną pra cę, obok
sie bie, a ich wy na gro dze nia  mo -
gą się istot nie róż nić – na nie ko -
rzyść dla na szych ro da ków. 

Oczy wi ście nie za wsze tak jest.
Fa chow cy zwy kle za ra bia ją go -
dzi wie. Jed nak wpro wa dze nie
no wej za sa dy po zwo li wy eli mi -
no wać pa to lo gie, któ rych nie bra -
ku je. To roz wią za nie praw ne
li kwi du je  dum ping pła co wy. 

Sprze ciw 
w for mie „żół tej kart ki” 
8 mar ca 2016 r. Ko mi sja Eu ro pej -
ska przed sta wi ła sto sow ny pro jekt

zmia ny dy rek ty wy nr 96/71/WE
w spra wie de le go wa nia pra cow ni -
ków w ra mach świad cze nia usług. 

Zmia nie prze ciw sta wi ło się 11
państw, głów nie z tzw. no wej Unii,
w tym Pol ska. To wła śnie one da -
ły KE „żół tą kart kę”. Jest to jed -
na z pro ce dur me cha ni zmu
wcze sne go ostrze ga nia, okre ślo ne -
go w Pro to ko le [nr 2] w spra wie
sto so wa nia za sad po moc ni czo ści
i pro por cjo nal no ści. W jej ra mach
pań stwa człon kow skie mo gą prze -
słać prze wod ni czą cym Par la men -
tu Eu ro pej skie go, Ra dy i Ko mi sji
swo je za strze że nia co do pro po zy -
cji no we go lub zmia ny ak tu praw -
ne go. Je że li opi nie z tych państw
sta no wią jed ną trze cią lub od po -

wied nio jed ną czwar tą gło sów,
pro jekt mu si zo stać pod da ny po -
now nej ana li zie. W jej efek cie mo -
że zo stać wy co fa ny, zmie nio ny lub
pod trzy ma ny.  

I ta ka wła śnie pro ce du ra zo sta ła
wy ko rzy sta na w wy pad ku zmia ny
dy rek ty wy o de le go wa niu. Jak tłu -
ma czy li, w imie niu pol skie go rzą -
du, przed sta wi cie le re sor tu pra cy,
pro po zy cja KE na ru sza ideę ryn ku
we wnętrz ne go ikon ku ren cyj no ści
eu ro pej skiej. Zmia na dy rek ty wy
jest, ich zda niem, przed wcze sna,
nie zo sta ła opar ta narze tel nych da -
nych, nie prze pro wa dzo no w tej
spra wie kon sul ta cji pu blicz nych. 

Świę to So li dar no Ści

Od 2005 r. dzień pod pi sa nia
Po ro zu mień Sierp nio wych –
31 sierp nia – jest świę tem pań -
stwo wym – Dniem So li dar no -
ści i Wol no ści. Za rząd Re gio nu
Wiel ko pol ska za pra sza na ob -
cho dy z oka zji 36 rocz ni cy po -
wsta nia „So li dar no ści”. 

Pro gram uro czy sto ści
w 27 sierp nia – so bo ta
godz. 13.00-20.00 – V tur niej
Pił kar ski pod pa tro na tem zbi -

gnie wa Hof f man na, Wo je wo -
dy Wiel ko pol skie go, bo isko
Mło dzie żo we go Ośrod ka
spor to we go, ul. gdań ska 1
w Po zna niu. 

w 31 sierp nia – śro da
godz. 17.00 – Msza św. w ko -
ście le oo. Do mi ni ka nów
godz. 18.00 – uro czy sto ści
przy po mni ku Po znań skie go
Czerw ca 1956 r.

w 3 wrze śnia – so bo ta 
godz. 15.00 – Viii Pa ra da Mo -
to cy klo wa na uli cach Po zna nia.
start przy po mni ku Po znań -
skie go Czerw ca 1956 r. – 
pl. Mic kie wi cza

Cer ty fi ka ty 
dla pra co daw ców

Re gu la min kon kur su oraz wnio sek o przy zna nie cer ty fi ka tu
na stro nie www.so li dar nosc.po znan.pl

Po grzeb „In ki” i „Za goń czy ka”Rów na pła ca za rów ną pra cę

Dokończenie na str. 2
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Mło dzi stwo rzy li 
mo zai kę bra ter stwa

Pod czas au dien cji ogól nej 2 sierp nia br. Oj ciec Świę ty pod su mo wał swo ją nie daw ną
piel grzym kę do Pol ski z oka zji Świa to wych Dni Mło dzie ży, któ re da ły Pol sce, Eu ro pie

i świa tu znak bra ter stwa i po ko ju. 

Zdję cie sprzed słyn ne go okna pa pie skie go na Fran cisz kań skiej. 
Znak cza su – smart fo ny i ta ble ty za miast cho rą gie wek.
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Rząd pod kre ślał, że każ dy pra -
cow nik w UE po wi nien być trak -
to wa ny tak sa mo i za trud nia ny
na ana lo gicz nych za sa dach, ale
za zna czał, że moż li wy jest wy łom
w re gu le swo bod ne go prze pły wu
osób po to, by umoż li wić trans -
gra nicz ne świad cze nie usług. 

Ta kie sta no wi sko po pie ra li
pra co daw cy ar gu men tu jąc, że
pro po no wa ne przez KE zmia ny
bę dą nie ko rzyst ne dla pol skich
firm de le gu ją cych pra cow ni ków. 

Nie kon ku ruj my 
kosz ta mi pra cy
NSZZ „So li dar ność” by ła in ne go
zda nia. Już 16 mar ca 2016 r.
Zwią zek wy dał opi nię na te mat
Ko mu ni ka tu Ko mi sji Eu ro pej -
skiej i prze ka zał ją do in sty tu cji
unij nych. 

„Pro po no wa ne przez Ko mi sję
zmia ny sta no wią krok we wła ści -
wym kie run ku w od nie sie niu
do re ali za cji za sa dy rów ne go
trak to wa nia pra cow ni ków”- na -
pi sa no w sta no wi sku Pre zy dium
KK NSZZ „So li dar ność”. 

Zwią zek pod kre ślał wie lo krot -
nie, że „kon ku ren cyj ność pol -
skich firm nie mo że być
bu do wa na na pod sta wie niż szych
kosz tów pra cy”, że „ta kie dzia ła -
nie nie spo wo du je prze su nię cia
się pol skiej go spo dar ki w gó rę
łań cu cha war to ści do da nej”.

A pro po no wa ne przez KE zmia -
ny przy czy nią się do „stwo rze nia
wa run ków dla in we sty cji opar -
tych na uczci wej kon ku ren cji
i na ochro nie praw pra cow ni -
czych”.

NSZZ „So li dar ność” zwra ca ła
jed no cze śnie uwa gę, że we wnio -
sku KE za bra kło roz sze rze nia
pra wa związ ków za wo do wych
do ne go cjo wa nia w imie niu pra -
cow ni ków de le go wa nych, a tak że
okre śle nia za sa dy so li dar nej od -
po wie dzial no ści głów ne go kon -
tra hen ta i je go pod wy ko naw ców
za wa run ki za trud nie nia. Uwa gi
te wy sła ła do eu ro po słów. 

W kwiet niu br. spra wa sta ła się
te ma tem roz mów w ze spo le pro -
ble mo wym ds. pra wa pra cy
i ukła dów zbio ro wych Ra dy Dia -
lo gu Spo łecz ne go, gdzie wszyst kie
związ ki za wo do we sprze ci wi ły  się
sta no wi sku re sor tu pra cy w spra -
wie ne ga tyw nej opi nii wo bec
zmian w dy rek ty wie. 

W ma ju zo sta ło pod pi sa ne
wspól ne sta no wi sko związ ko we
w tej spra wie, któ re tra fi ło
do RDS oraz od po wied nich
agend unij nych.

Cze ka my na kon kret ne
kon sul ta cje 
20 lip ca br.  KE od rzu ci ła „żół tą
kart kę”, czy li sprze ciw wo bec
wpro wa dze nia za sa dy „rów -

na pła ca za rów ną pra cę” ze stro -
ny: Pol ski, Buł ga rii, Czech, Da nii,
Es to nii, Chor wa cji, Wę gier, Ło -
twy, Li twy i Ru mu nii. 

– Po stu la tem So li dar no ści
od za wsze by ło za prze sta nie
dys kry mi na cji pła co wej pra -
cow ni ków de le go wa nych. Dla te -
go za chę ci li śmy po zo sta łe
cen tra le związ ko we do pod pi sa -
nia w tej spra wie w ra mach RDS
wspól ne go sta no wi ska. Od rzu -
ce nie pro ce du ry „żół tej kart ki”
uzna je my za nasz suk ces i li czy -
my że Ko mi sja Eu ro pej ska po -
dej mie kon kret ne kon sul ta cje
na te mat szcze gó ło wych roz wią -
zań z part ne ra mi eu ro pej ski mi
w tym EKZZ – mó wi Sła wo mir
Adam czyk, kie row nik dzia łu
bran żo wo -kon sul ta cyj ne go
NSZZ „So li dar ność” i czło nek
ze spo łu RDS ds. pra wa pra cy
i ukła dów zbio ro wych. 

Naj wię cej, bo nie mal 50 proc.
pra cow ni ków de le go wa nych
z Pol ski pra cu je w sek to rze bu -
dow la nym. W prze my śle jest
ich po nad 16 proc., w edu ka cji,
ochro nie zdro wia i za ję ciach so -
cjal nych nie mal 14 proc. Naj -
wię cej de le go wa nych jest
w Niem czech (56 proc.). Ko lej -
ne po zy cje zaj mu ją: Fran cja,
Ho lan dia, Bel gia.

An na Gra bow ska, 
so li dar nosc.org.pl

Rów nież w Po zna niu „So li dar -
ność” od da ła hołd Bo ha te rom
Po wsta nia War szaw skie go, skła -
da jąc kwia ty przy Po mni ku Pol -
skie go Pań stwa Pod ziem ne go

i Ar mii Kra jo wej. Ce re mo nię
przed po mni kiem po prze dzi ła
Msza św. w ko ście le p. w. Naj -
święt sze go Zba wi cie la oraz  zło -
że nie kwia tów przed ta bli cą

Ar mii Kra jo wej w kruż gan kach
klasz to ru Do mi ni ka nów. Ob -
cho dy rocz ni co we za koń czy ło
wspól ne śpie wa nie pie śni po -
wstań czych i pa trio tycz nych.

Do koń ca sierp nia br. po trwa
zbiór ka pod pi sów pod oby wa -
tel skim pro jek tem usta wy
o ogra ni cze niu han dlu w nie -
dzie lę. Aby pro jek tem za jął się
par la ment, trze ba zgro ma dzić
co naj mniej 100 tys. pod pi sów. 

– Za le ży nam na tym, aby
pod pi sów by ło jak naj wię cej.
Im wię cej uda nam się ich zgro -
ma dzić, tym więk sza szan sa, że
usta wa wej dzie w ży cie. Waż ne,
aby po ka zać po słom, jak sil ne
jest po par cie spo łe czeń stwa dla
po stu la tu ogra ni cze nia han dlu
w nie dzie le. Każ dy pod pis po -
par cia jest na wa gę zło ta – mó -
wi Al fred Bu ja ra, peł no moc nik
Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo -
daw czej. 

Ini cja to rem oby wa tel skie go
pro jek tu usta wy o ogra ni cze niu
han dlu w nie dzie le jest Kra jo wy
Se kre ta riat Ban ków, Han dlu
i Ubez pie czeń NSZZ „So li dar -
ność”. Obok „So li dar no ści”
w skład Ko mi te tu Ini cja ty wy
Usta wo daw czej we szły rów nież
in ne związ ki za wo do we, or ga ni -
za cje zrze sza ją ce pra co daw ców
z bran ży han dlo wej oraz sto wa -
rzy sze nia i or ga ni za cje spo łecz ne,
w tym m.in.: Zwią zek Rze mio sła
Pol skie go, Spół dziel nie Spo żyw -
ców „Spo łem”, Na czel na Ra da
Zrze szeń Han dlu i Usług, Kon -
gre ga cja Prze my sło wo -Han dlo -
wa, Ak cja Ka to lic ka, Pol ska Izba
Pa liw Płyn nych i Pol ska Gru pa
Su per mar ke tów. Po nad to pro jekt
zy skał po par cie pol skich Bi sku -
pów, wy ra żo ne w sta no wi sku
Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski
w dniu 8 czerw ca 2016 r. 

W pro jek cie zna la zły się licz -
ne wy jąt ki do pusz cza ją ce han del
w nie dzie le. Ma on być moż li wy

m. in na sta cjach ben zy no wych,
w pie kar niach, skle pach usy tu -
owa nych na dwor cach ko le jo -
wych i lot ni skach czy w kio skach
z pra są. Otwar te w nie dzie le bę -
dą mo gły być rów nież ma łe,
osie dlo we skle py pod wa run -
kiem, że za la dą sta nie ich wła -
ści ciel. Pro jekt za kła da m.in.
usta no wie nie sied miu tzw. nie -
dziel han dlo wych w cią gu ro ku.
Skle py ma ją być czyn ne m.in.
w nie dzie le po prze dza ją ce Bo że

Na ro dze nie oraz Wiel ka noc
oraz w okre sach, w któ rych or -
ga ni zo wa ne są wy prze da że. 

Druk li sty do zbie ra nia pod pi -
sów pod oby wa tel skim pro jek -
tem usta wy oraz ma te ria ły
pro mu ją ce ak cję moż na po brać
ze stro ny www.wol na nie dzie la.pl.
Wszel kie in for ma cje do ty czą ce
zbiór ki pod pi sów moż na uzy skać
pod nu me rem te le fo nu:
32 253 83 62 lub ad re sem e -ma il:
sbhiu@so li dar nosc.org.pl.

Na wspól nej kon fe ren cji pra so -
wej w Biel sku -Bia łej prze wod ni -
czą cy „So li dar no ści” Piotr Du da
i wi ce mi ni ster ro dzi ny, pra cy
i po li ty ki spo łecz nej Sta ni sław
Szwed wspól nie oce ni li re ali za -
cję po stu la tów pra cow ni czych
przez rząd pre mier Be aty Szy dło.

Zde cy do wa ne sta no wi sko w tej
spra wie za pre zen to wał prze wod -
ni czą cy „So li dar no ści”, któ ry po -
wie dział: – Po stu la ty związ ku
za wo do we go „So li dar ność”, któ re
przez ostat nie 8 lat rzą dów PO
i PSL nie śli śmy na sztan da rach,
w 100 proc. zo sta ły zre ali zo wa ne.

Przy tej oka zji wy mie nił: pod -
wyż ka pła cy mi ni mal nej (eta to wej
i go dzi no wej), wpro wa dze nie tzw.
klau zu li spo łecz nej w za mó wie -
niach pu blicz nych, ogra ni cze nie
okre su za wie ra nia z pra cow ni ka -
mi umów na czas okre ślo ny, na -
kaz za war cia z pra cow ni kiem
umo wy przed pod ję ciem przez
nie go pra cy, po zy tyw ne sta no wi -
sko rzą du do pre zy denc kie go pro -
jek tu usta wy o ob ni że niu wie ku
eme ry tal ne go i spraw na re ali za cja
pro gra mu 500 plus wspie ra ją ce go
ro dzi ny z dzieć mi.

Piotr Du da przy po mniał tak że,
że Zwią zek ocze ku je wpro wa dze -
nia do usta wy o ob ni że niu wie ku
eme ry tal ne go sta żu pra cy w wy -
so ko ści 35 lat dla ko biet i 40 lat dla
męż czyzn, a tak że za pre zen to wa -
nia przez rząd swo istej ma py dro -
go wej pod wy żek płac w sfe rze

bu dże to wej (przez 8 lat rzą dów
PO-PSL pła ce w tej sfe rze by ły za -
mro żo ne).(...)

Kil ka dni te mu Ra da Mi ni -
strów przy ję ła jed no gło śnie sta -
no wi sko, w któ rym po pie ra
ob ni że nie wie ku eme ry tal ne go
bez żad nych do dat ko wych wa -
run ków, co ozna cza, że rząd po -
zy tyw nie opi niu je pro jekt

usta wy przy go to wa ny przez pre -
zy den ta.

W tej sy tu acji nic już nie stoi
na prze szko dzie, aby pre zy denc ki
pro jekt usta wy w tej spra wie zo stał
przy ję ty przez Par la ment po prze -
rwie wa ka cyj nej, przy czym jak za -
zna czo no w opi nii rzą du,
po win na ona wejść w ży cie od
1 paź dzier ni ka 2017 ro ku. 

– Mam za szczyt peł nić po raz
pierw szy funk cję prze wod ni -
czą ce go Ra dy Dia lo gu Spo łecz -
ne go. W hi sto rii ko mi sji
trój stron nej nie by ło ta kiej sy tu -
acji, że pra co daw cy i związ ki za -
wo do we wspól nie przyj mu ją
po zy tyw ne sta no wi sko co
do wy na gro dze nia mi ni mal ne -
go. To do bry kie ru nek, ale za -
wsze mo gło by być le piej,
„So li dar ność” nie ma po trze by

pro te sto wać. Ma my wy cho dzić
na uli cę tyl ko dla te go, że rząd
prze bił nas w pła cy mi ni mal nej?
My śmy pro po no wa li 1970 zł,
a rząd 2 tys. zł. My śmy się na -
cho dzi li przez 8 lat. Wspie ra li -
śmy pa na pre zy den ta po to, by
dzi siaj roz ma wiać w dia lo gu.
Sko ro PiS i pre zy dent zo bo wią -
za li się do ob ni że nia wie ku
eme ry tal ne go, to bę dzie my te go
pil no wać.

Piotr Du da 
w pro gra mie 
„Dziś wie czo rem”
(TVP In fo) 

Po stu la ty Związ ku 
zre ali zo wa ne w 100 proc. 

Rów na pła ca za rów ną pra cę
Dokończenie ze str. 1

Wol ne nie dzie le – pod pisz do 31 sierp nia

Chwa ła Bo ha te rom
Przed sta wi cie le pil skiej „so li dar no ści” wraz z miesz kań ca mi Pi ły upa mięt ni li 72 rocz ni cę
Po wsta nia War szaw skie go. W po nie dzia łek 1 sierp nia ze bra li się pod mu ra lem Żoł nie rzy
Wy klę tych, two rząc znak Pol ski Wal czą cej. O godz. 17.00  za wy ły sy re ny, za pło nę ły ra ce,
od śpie wa no hymn i za pa lo no zni cze.


