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Wolne niedziele w handlu
Do końca sierpnia 2016 r. „Solidarność” zbiera podpisy pod inicjatywą
ustawodawczą ograniczenia pracy w niedziele.
Z badań przeprowadzonych
przez AR Rynek i Opinia Euromonitor International i Eurostat
wynika, że za wprowadzeniem
takiego rozwiązania opowiada
się 52% Polaków.
– Handel trzeba ograniczyć
zarówno ze względów społecznych, jak i gospodarczych – mówiła w „Wywiadzie Teleskopu”
Ewa Chełminiak, przewodnicząca „S” w H&M Logistyk
w Gądkach. – Opowiadają się
za tym sami pracodawcy, widząc
potrzebę ograniczenia handlu
w niedziele. W Komitecie Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy
o ograniczeniu handlu w niedziele jest wielu przedstawicieli
pracodawców. Ich propozycje są
niekiedy bardziej rygorystyczne
niż „S”. Lista członków Komitetu znajduje się na stronie
www.wolnaniedziela.pl
Drugim uczestnikiem audycji emitowanej na antenie telewizji regionalnej był Jacek
Silski, prezes WZP Lewiatan.
Ku zaskoczeniu prowadzącego
program i E. Chełminiak poparł
on inicjatywę „S” i przed kamerami złożył swój pisał na karcie
zbierania podpisów. Zastrzegł,

Ewa Chełminiak i Jacek Silski, prezes Wielkopolskiego Związku
Pracodawców Lewiatan, który podpisuje się pod ograniczeniem
handlu w niedziele

że zrobił to jako osoba prywatna, a nie w imieniu Lewiatana.
– Zdaję sobie sprawę, że to
ograniczenie zmniejszy dochody
przedsiębiorców, ale na pewno
nie o 1/7. Należy przypomnieć,
co się działo, gdy konsultowaliśmy 13 dni wolnych od handlu
w święta państwowe i kościelne.
Wydawało się, że będzie kata-

strofa, tymczasem nic się nie stało. Jeżeli ludzie nie zrobią zakupów w niedziele, uczynią to je
w inne dni tygodnia– mówił J.
Silski.
– Problem z handlem w niedziele i święta pojawił się w momencie wchodzenia na polski
rynek zagranicznych sieci handlowych – przypomina Alfred

w Zakaz handlu w niedziele miałby objąć nie tylko 1,5 mln
pracowników tej branży, ale także kilkaset tysięcy
zleceniodawców.

w Po złożeniu wniosku odbędzie się w Sejmie pierwsze
czytanie, po którym ustawa trafi do komisji sejmowej,
gdzie ostatecznie zostanie wypracowany kształt ustawy.

w Ustawa zakłada liczne wyłączenia dopuszczające handel
w niedzielę np.: na stacjach benzynowych, w kioskach,
sklepach na dworcach autobusowych, kolejowych,
portach lotniczych, strefach wolnocłowych, piekarniach,
obiektach infrastruktury kryzysowej, szpitalach, szkołach.
w Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem oraz kartę
do zbierania podpisów można pobrać ze strony
www.wolnaniedziela.pl

Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Handlu NSZZ
„S”. – Myśmy już 25 lat temu
wskazywali, że to jest zły kierunek, że to się obróci na niekorzyść pracowników. Handlowa
Solidarność od wielu lat organizuje różnego rodzaju kampanie
skierowane zarówno do pracodawców, jak i do klientów, np.
„Nie robię zakupów w niedzielę”.
Udało się nam przed laty, dzięki
tym kampaniom i strajkowi włoskiemu w Boże Ciało, wprowadzić 12 dni świątecznych
wolnych od pracy w handlu,
w tej chwili jest ich 13.
Zgodnie z proponowanym
projektem, zakaz handlu w niedziele miałby dotyczyć wszystkich sklepów, bez względu
na ich wielkość. Przewidziano
jednak możliwość sprzedaży
m.in. na stacjach paliw, w kioskach, piekarniach, szpitalach
czy na dworcach, oraz w wybrane niedziele roku, np. Niedzielę
Palmową czy w weekend
przed Bożym Narodzeniem.
,,Odzyskajmy niedzielę dla
rodzin”, głosi „Solidarność”
i przekonuje, że można ten dzień
spędzać w rodzinnym gronie,
z dala od galerii handlowych.
– Pracownicy supermarketów
potrzebują wolnych niedziel. Kiedyś w ostatni dzień tygodnia sklepy były nieczynne. To pozwalało
spędzić ten dzień w rodzinnym
gronie. Teraz nie ma na to
szans – mówi Piotr Adamczak
z Krajowej Sekcji Pracowników
Handlu NSZZ „S”, przewodniczący „S” w sieci „Biedronka.

Związek też dla pracujących
na umowach śmieciowych
Zdaniem „Solidarności” możliwość zrzeszania się w związkach
zawodowych powinno przysługiwać wszystkim zatrudnionym
na umowach cywilnoprawnych.
Powinni też mieć oni pełnię
praw związkowych. Pracodawcy
chcą te uprawnienia ograniczyć,
uzależniając je od liczby osób
tworzących zakładową organizację związkową.

O projekcie zmiany ustawy
o związkach zawodowych rozmawiali członkowiezespołu Rady Dialogu Społecznego ds.
pracy i ubezpieczeń społecznych.
Pracodawcy chcą zmiany pojęcia „podmiotu zatrudniającego” na „pracodawcę”, a tym
samym wprowadzenia odrębnego od kodeksowego pojęcia

„pracodawcy” na potrzeby ustawy o związkach zawodowych.
NSZZ „Solidarność” akceptuje taką zmianę. Widzi jednak
konieczność zagwarantowania
bezwarunkowego prawa koalicji wolontariuszom, stażystom
i innym osobom świadczącym
osobiście pracę bez wynagrodzenia.
Chce też, by wolontariusze
i stażyści byli objęci układami
zbiorowymi. Podtrzymuje stanowisko o potrzebie wydłużenia
terminu na zawiadomienie sądu
o zmianie statutu organizacji
związkowej organizacji związkowej do 30 dni od daty podjęcia
stosownej uchwały.
„Solidarność” nie godzi się, by
uprawnienia zakładowej organizacji związkowej przysługiwały

wyłącznie organizacji zrzeszającej co najmniej 10 pracowników.
Argumentuje, że stanowi to zaprzeczenie istoty rozszerzania
prawa koalicji na osoby wykonujące pracę zarobkową ze względu na fakt, iż polski model ruchu
związkowego zbudowany jest
na uprawnieniach zakładowej
organizacji związkowej.
Sławomir Adamczyk w imieniu trzech central związkowych
powiedział, że nie ma zgody
na propozycję, by liczba 10 pracowników była decydującym
kryterium – jeśli chodzi
o uprawnienia
organizacji
związkowej. – Ludziom wykonującym pracę ekonomicznie
zależną trzeba zapewnić właściwy poziom ochrony – powiedział.

Jak mówiła ekspertka NSZZ
„Solidarność” Barbara Surdykowska, można wprowadzić rozwiązanie, że osoby stanowiące
zalążek komisji zakładowej mają odpowiedni poziom wynagrodzenia, pracują przez określoną
liczbę godzin, są zatrudnione
przez dłuższy czas. Nie może być
jednak tak, by fakt, iż dane osoby pracują na umowy cywilnoprawne odbierał im możliwość
tworzenia zakładowej organizacji związkowej oraz korzystania
z uprawnień związkowych.
– Tworzy to bowiem całkowitą iluzoryczność rozszerzenia
prawa koalicji wymaganego
przez prawo międzynarodowe – podkreśliła.

Anna Grabowska,
„Tygodnik Solidarność”

Rozmawiajmy dalej
Prezydium KK pozytywnie oceniło decyzję rządu w sprawie
obniżenia wieku emerytalnego,
jednak nadal będzie podejmować działania, aby w ustawie
znalazł się zapis o wymaganym
zamiast wieku (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) okresie składkowym bez względu
na wiek: 35 lat dla kobiet i 40
lat dla mężczyzn.

„Solidarność” przypomina,
że obniżenie wieku emerytalnego jest spełnieniem deklaracji
złożonej podczas Ogólnopolskich Dni Protestu w 2012 roku.
Wtedy Piotr Duda, lider Związku obiecał, że ustawa PO-PSL

o podwyższeniu wieku emerytalnego trafi do kosza.
Data wejścia w życie nowych przepisów o obniżeniu
wieku emerytalnego jest bardzo odległa. Prezydium KK
oczekuje jej zmiany. Jednocześnie podkreśla, że nie rezygnuje z dalszych starań o zmiany
zapisów tak, aby pracownicy
legitymujący się okresem
składkowym 35 lat dla kobiet
i 40 dla mężczyzn również
mogli przejść na emeryturę.
„Solidarność” informuje, że
podejmie w tej kwestii dalsze
działania wynikające z uprawnień związku zawodowego.

Do zobaczenia
w Polsce
Orędzie papieża Franciszka
do Polaków z okazji
Światowych Dni Młodzieży

Drodzy Bracia i Siostry!
Zbliża się dzień rozpoczęcia 31. Światowych Dni Młodzieży,
który wzywa mnie na spotkanie młodych z całego świata,
zwołanych do Krakowa. Daje mi on także pomyślną okazję, by
spotkać ukochany naród polski. Wszystko odbywać się będzie
pod znakiem Miłosierdzia, w tym Roku Jubileuszowym oraz we
wdzięcznej i oddanej pamięci o św. Janie Pawle II, który był
architektem Światowych Dni Młodzieży i zarazem
przewodnikiem narodu polskiego w jego niedawnej dziejowej
drodze ku wolności.
Drodzy młodzi Polacy, wiem, że od dawna przygotowujecie
się, przede wszystkim przez modlitwę, na wielkie spotkanie
w Krakowie. Z serca wam dziękuję za wszystko co robicie oraz
za miłość, z jaką to czynicie; już teraz ściskam was
i błogosławię.
Drodzy młodzi ze wszystkich stron Europy, Afryki, Ameryki,
Azji i Oceanii! Błogosławię również wasze kraje, wasze
pragnienia i waszą drogę do Krakowa, aby były pielgrzymką
wiary i braterstwa. Niech Pan Jezus da wam łaskę
doświadczenia w was Jego własnych słów: „Błogosławieni
miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.
Bardzo pragnę się z wami spotkać, aby dać światu nowy
znak harmonii, mozaikę różnych twarzy, tak wielu ras,
języków, ludów i kultur, wszystkich jednak zjednoczonych
w imię Jezusa, który jest Obliczem Miłosierdzia.
A teraz zwracam się do was, drodzy synowie i córki narodu
polskiego! Czuję, że jest to wielki dar od Pana, aby stanąć
między wami, bo jesteście narodem, który w swoich dziejach
pokonał wiele doświadczeń, także bardzo ciężkich i poszedł
naprzód z mocą wiary, wspierany macierzyńską ręką Maryi
Dziewicy.
Jestem przekonany, że pielgrzymka do sanktuarium
w Częstochowie będzie dla mnie zanurzeniem w tej
wypróbowanej wierze i będzie to dla mnie bardzo dobre.
Dziękuję wam za modlitwy, którymi przygotowujecie moją
wizytę. Dziękuję biskupom i kapłanom, zakonnikom
i zakonnicom, wiernym świeckim, zwłaszcza rodzinom, którym
symbolicznie przynoszę posynodalną adhortację apostolską
„Amoris laetitia”. To rodziny pokazują, jakie jest moralne
i duchowe „zdrowie” narodu. Dlatego św. Janowi
Pawłowi II tak bardzo zależało na narzeczonych, młodych
małżeństwach i rodzinach. Idźcie dalej tą drogą!
Drodzy bracia i siostry, przesyłam wam to orędzie jako
dowód mojej życzliwości. Trwajmy zjednoczeni
na modlitwie. I do zobaczenia w Polsce!
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Dzień wakacji
dla seniora

Akcja Burza – Bitwa o Polskę
72. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

FoT. MBU

4 stycznia 1944 r. Armia Czerwona przekroczyła przedwojenną granicę polsko-radziecką
na Wołyniu. Był to sygnał
do rozpoczęcia przez Armię Krajową Akcji „Burza” – operacji
wojskowej i politycznej, pozwalającej objąć władzę na terenie
Polski przez prawowity rząd
Rzeczypospolitej.

W maju pani Zoﬁa skończyła 85 lat. Nie ma rodziny. Porusza się o kulach.
Sama nie wyjdzie z domu. Zostało jej tylko wspomnienie wakacji sprzed
lat. I okno… To w nim spędza większość dnia: – Patrzę na ludzi, na tę zieleń
piękną, a mój żywot zamyka się w czterech ścianach – mówi. – Tęsknię
za zieloną trawą, szumem drzew i mleczami na łące.
– Starsze samotne osoby latem spędzają całe
dnie w czterech ścianach swoich dusznych mieszkań – mówi Joanna Mielczarek, Dyrektor Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich”, które pomaga
osamotnionym starszym osobom. – One nie mają szans na samodzielny wakacyjny wyjazd: przez
stan zdrowia, ograniczoną mobilność, trudną sytuację finansową. Co im pozostaje? Zazwyczaj
okno i telewizor.
Stąd pomysł na jednodniowe wycieczki za miasto dla podopiecznych Stowarzyszenia. Trwa kolejna edycja wakacyjnej akcji. – Tych kilka godzin
za miastem to dla naszych podopiecznych wielka
rzecz – przekonuje Joanna Jaworska, koordynatorka wolontariatu w Stowarzyszeniu. – Tam,
na łonie przyrody, z dala od miejskiego hałasu mogą odpocząć od samotności i problemów, spędzić
czas wśród ludzi. Oprócz zieleni i świeżego powietrza, mają wolontariuszy, którzy służą ramieniem,
pomogą wsiąść do autokaru, przejść kilka kroków.
Potwierdzają to słowa 90-letniej pani Krystyny,
podopiecznej Stowarzyszenia:

– Najbardziej mi się podoba to, że się ludzi starszych, niepełnosprawnych wyciąga z domu, z samotności, z czterech ścian, z tego patrzenia w sufit,
jak to się mówi popularnie, że można wyjechać,
nabrać sił, odpocząć. Ja tak bardzo na to czekam,
chociaż wiem, że to masę trudu kosztuje…
Pomóc może każdy, wystarczą chęci i doza empatii.
– Jednorazowo na wycieczkę możemy zabrać 30 osób – mówi Joanna Mielczarek – a pod opieką mamy blisko 300 samotnych
starszych osób w Warszawie, Poznaniu i Lublinie.
Chcemy, aby każda z nich mogła choć raz wyjechać tego lata na wycieczkę za miasto. Dlatego
wsparcie darczyńców jest tak ważne.
w Akcję Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich”
można wesprzeć na stronie
http://www.malibracia.org.pl/wakacje/

w Aby uzyskać szczegółowe informacje prosimy
o kontakt z Joanną Mielczarek:
e-mail: info@malibracia.org.pl,
tel. 501 151 045

Grażyna Milewska
kiej wiary w Boga, kochającym ludzi. Stanowiła przykład niezłomnej uczciwości, dobro człowieka,
to był dla niej najwyższy cel. Walczyła z nieprawością, pomagała
pokrzywdzonym, czym często narażała się pracodawcom.

Jako przewodnicząca „Solidarności” w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług
Medycznych była trzykrotnie
wyrzucana z pracy i trzykrotnie
przywracana. Ta jej niezłomność
stanowi dla nas niedościgniony
wzór.
Trudno nam pogodzić się z Jej
odejściem, ale na zawsze pozostanie w naszych sercach i modlitwie.

Hanna Philips,

Dr Grażyna Milewska zginęła
1 lipca r. w Tatrach. Była wspaniałym lekarzem, człowiekiem głębo-

przewodnicząca
Sekretariatu Ochrony Zdrowia Region Wielkopolska

Walka AK z Niemcami miała
być dowodem na to, że Polacy
nie złożyli broni. Sowieci byli
jednak bezwzględni: w czasie
walk z Niemcami korzystali ze
wsparcia AK, następnie jednak
polskie jednostki były rozbrajane, a żołnierze aresztowani bądź
wcielani do jednostek podporządkowanych komunistom.
Polska spod okupacji niemieckiej stopniowo dostawała się
pod okupację sowiecką. Jedyną
nadzieją na wsparcie polskich
aspiracji niepodległościowych
było wołanie o pomoc do wolnego, demokratycznego świata.
Popłynęło ono z serca Polski,
z jej stolicy – Warszawy, w której 1 sierpnia 1944 r. wybuchło
powstanie. Tego wołania nikt
jednak nie chciał słuchać…
1 sierpnia 2016 r. miną 72 lata
odwybuchu Powstania Warszawskiego. W Polsce tego dnia
ogodz.17 zatrzyma się ruch uliczny, zawyją syreny. Myśli pobiegną
kolejny raz ku 63 powstańczym
dniom. Przypomnijmy światu
o zrywie wolności!
Specjalnie na tę okazję Instytut
Pamięci Narodowej przygotował
trzy artykuły przypominające
o akcji „Burza” oraz Powstaniu
Warszawskim. Są to:
• filcowa naklejka przedstawiająca symbol Polski Walczącej, którą można nakleić
na ramię, czapkę, plecak etc.
• trwała i odporna na warunki atmosferyczne naklejka na samochód

• biało-czerwona opaska odblaskowa
Jak zdobyć te artykuły? To proste: w dniach 25 lipca – 3 sierpnia
w wybranych miastach na hasło
„Burza. Bitwa o Polskę” każdy
otrzyma darmowy pakiet artykułów powstańczych – naklejkę filcową, naklejkę na samochód oraz
opaskę. Lista miejscowości oraz
adresy punktów odbioru na stronie www.pamiec.pl/burza.
Poznań:

• Centrum Edukacyjne IPN
„Przystanek Historia” w Bibliotece Raczyńskich, plac Wolności 19. W akcji biorą udział także

filie Biblioteki Raczyńskich
w Poznaniu.
• Centrum Informacji Miejskiej – ul. Ratajczaka 44, ul. Stary Rynek 59/60, ul. Dworcowa 2,
hol Dworca PKP, ul. Bukowska 285, lotnisko Ławica.
• Wielkopolskie Muzeum Niepodległości – Muzeum Powstania
Wielkopolskiego1918–1919 (Odwach), ul. Stary Rynek3, Muzeum
Armii Poznań, aleja Armii Poznań – Park Cytadela, Muzeum
Uzbrojenia, aleja Armii Poznań
Park Cytadela, Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII, aleja
Polska, Muzeum Powstania
Poznańskiego – Czerwiec 1956,
ul. św. Marcin 80/82 (Zamek).

www.poznan.ipn.gov.pl/pl7/
aktualnosci/35865,72-rocznica-wybuchu-Powstania-Warszawskiego-Akcja-Burza-Bitwa-o-Polske.

To już piąty turniej
•••
Grażyna była człowiekiem niezłomnych zasad. Kochała ludzi
bez względu na to, kim byli. Całe
swoje życie poświęciła rodzinie,
pracy zawodowej w Poznańskim
Ośrodku Specjalistycznych Usług
Medycznych i „Solidarności”, której przewodniczącą była przez
sześć kadencji.
Łączyła Ją bliska przyjaźń
z Wandą Półtawską, przyjaciółką
Papieża św. Jana Pawła II. Ta znajomość była dla Grażyny szczególnym źródłem odwagi i siły.
Była wspaniałą osobą, niezastąpionym lekarzem i związkowcem. Smutek, który wszyscy
dzisiaj czujemy, uczucia żalu
i pustki przeminą, gdy przywołamy Grażynę w naszych wspomnieniach.

Urszula Montowska

Region Wielkopolska NSZZ Solidarność zaprasza na Jubileuszowy 5. Turniej Piłkarski z okazji Dnia
Solidarności i Wolności, który odbędzie się w sobotę 27 sierpnia br. w godz. 13.00-20.00 na boisku
Młodzieżowego Ośrodka Sportowego przy ul. Gdańskiej 1 w Poznaniu. Organizatorem rozgrywek
jest projekt Kibice Razem-Lech Poznań.
Zapisy pod adresem mailowym:
liga@wiaralecha.pl potrwają do dnia 22 sierpnia br.
Liczba miejsc jest ograniczona
(maksymalnie 24 ekipy).
Koszt udziału w turnieju (netto):
• 200 PLN (płatne maksymalnie do 10 sierpnia)
• 250 PLN (płatne maksymalnie do 22 sierpnia)

Zespoły będą występowały w składach: 6-osobowych
(5 zawodników z pola + bramkarz). Każda drużyna ma
zagwarantowany udział (w zależności od liczby
zgłoszonych drużyn i ustalonego systemu rozgrywek)
w minimum 3 (1x12 min.) lub 4 (1x10 min.) meczach.
Więcej informacji o turnieju: www.solidarnosc.poznan.pl, www.lechpoznan.kibice-razem.pl

oraz na profilach: fb: www.facebook.com/solidarnosc.poznan,
www.facebook.com/LechPoznanKibiceRazem, www.facebook.com/wlliga.
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