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Z inicjatywy Sekretariatu 

Banków, Handlu i Usług NSZZ 

„Solidarność” powstał komitet 

obywatelski, który będzie zbierał 

podpisy pod projektem ustawy 

ograniczającej handel w nie-

dziele. Zakaz handlu w niedzie-

le miałby objąć nie tylko 1,5 mln 

pracowników tej branży, ale tak-

że kilkaset tysięcy zleceniodaw-

ców. 

Obecnie trwa zbieranie 

podpisów, na które prawo 

przewiduje trzy miesięcy. 

Oznacza to, że podpisy trzeba 

przekazać do NSZZ 

„Solidarność” najpóźniej do 

30 czerwca br. Po złożeniu 

wniosku odbędzie się w Sej-

mie pierwsze czytanie, po 

którym ustawa trafi do komi-

sji sejmowej, gdzie ostatecz-

nie zostanie wypracowany 

kształt ustawy. 

Ustawa zakłada liczne wy-

łączenia dopuszczające han-

del w niedzielę np. na sta-

cjach benzynowych, w kio-

skach, sklepach na dworcach 

autobusowych, kolejowych, 

portach lotniczych, strefach 

wolnocłowych, piekarniach, 

obiektach infrastruktury kryzyso-

wej, szpitalach, szkołach. 

– Pora skończyć z tą nową 

świecką tradycją, że w niedziele 

rodziny chodzą do supermarke-

tu – mówił Piotr Duda, przewod-

niczący KK NSZZ „S” podczas 

prezentacji projektu, która miała 

miejsce 28 kwietnia br. w Cen-

trum Dialogu Społecznego 

„Dialog” w Warszawie. – Polacy 

powinni w tym czasie spędzać 

czas ze swoimi rodzinami, cho-

dzić do teatru czy do kina. 

„S” WYWALCZY WOLNE NIEDZIELE?  

ZBIERAMY PODPISY!  

Wolne niedziele dla pracowników handlu – o zrealizowa-

nie tego postulatu od dawna walczy „Solidarność”. Teraz 

jednak po swojej stronie ma także organizacje pracodaw-

ców, społeczne i pozarządowe. 

– Nasza inicjatywa ma na celu 

przede wszystkim poprawienie 

losu polskich pracowników pracu-

jących w handlu – przekonywał 

Alfred Bujara, przewodniczący 

Sekretariatu Banków, Handlu  

i Usług NSZZ „S”. 

W skład komitetu obywatel-

skiego weszli przedstawiciele 

m.in. Związku Rzemiosła Pol-

skiego, Akcji Katolickiej, 

KZPRSS Społem, Polskiej Izby 

Handlowej, Federacja ZZ Han-

dlu i Spółdzielczości OPZZ, Le-

wiatana, Stowarzyszenia Zdro-

wa Praca, Misji Gabriela, Pol-

skiej Izby Paliw Płynnych, Pol-

skiej Grupy Supermarketów. 

Więcej informacji oraz mate-

riały do pobrania na stronie 

www.solidarnosc.org.pl 
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W swym wystąpieniu prezydent wskazał, że silną 

gospodarkę kraju trzeba budować na dwóch fila-

rach: nowoczesności oraz szacunku pracowników  

i pracodawców do siebie nawzajem. 

Nowoczesność polega na dbałości  

o pracowników. Przewodniczący Piotr 

Duda pokreślił, że konkurs jest nie-

zwykły, ponieważ to pracownicy wy-

stawiają oceny swym pracodawcom.   

20 kwietnia w Pałacu Prezydenc-

kim odbyła się uroczystość wręczenia 

certyfikatów „Pracodawca Przyjazny 

Pracownikom”. Był to finał ósmej edy-

cji konkursu, który organizuje NSZZ 

„Solidarność" pod honorowym patro-

natem prezydenta. Certyfikaty wrę-

czali prezydent Andrzej Duda, prze-

wodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr 

Duda oraz minister rodziny, pracy  

i polityki społecznej Elżbieta Rafal-

ska. Nagrodzonych zostało 16 firm, zespół szkół, 

instytut naukowy, ośrodek sportu, stacja pogotowia  

i uniwersytet. 

Celem konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracow-

nikom” jest promowanie pracodawców, którzy 

Lubelskie MPK przyjazne pracownikom 

Lubelskie MPK już po raz kolejny otrzymało wyróżnienie w plebiscycie „Pracodawca 

Przyjazny Pracownikom”. Nagrodę z rąk prezydenta Andrzeja Dudy odebrał prezes MPK To-

masz Fulara. 

szczególnie dbają o pracownika poprzez stosowa-

nie dobrych praktyk w zakresie zatrudnienia, prze-

strzegania kodeksu pracy, bezpieczeństwa i higie-

ny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki 

zawodowe. Kandydatów zgłaszają organizacje za-

kładowe „Solidarności”. 

A.K. 

foto: Marek Szadkowski 

Delegaci wybrali nową przewodniczącą Regionalnej Sekcji Oświaty 

i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Tę zaszczytną funkcję powierzyli 

Wiesławie Stec, dotychczasowej wiceprzewodniczącej sekcji. 

Podczas Walnego Zebrania Delegatów RSOiW, które odbyło się 26 

kwietnia br. wybrano także przedstawicieli do Sekcji Krajowej Oświaty  

i Wychowania NSZZ „Solidarność” oraz uzupełniono wakaty w radzie 

sekcji regionalnej. 

Konieczność dokonania wyborów w trakcie kadencji spowodowana 

była rezygnacją dotychczasowej przewodniczącej Teresy Misiuk, która  

w marcu objęła funkcję Lubelskiego Kuratora Oświaty. Spotkanie z dele-

gatami było także okazją do podziękowań dla ustępującej przewodniczą-

cej. Pani Misiuk została wyróżniona medalem BENE MERITUS Regionu 

Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”, który wręczył szef regionu, 

Marian Król. 

Nowej przewodniczącej i wszystkim wybranym serdecznie gratulu-

jemy i życzymy wielu sukcesów w pracy związkowej.                      A.K. 

„Solidarność” oświatowa ma nową przewodniczącą 
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Zapraszamy przedstawicieli organizacji związkowych NSZZ „Solidarność”  

do wsparcia organizacyjnego 24. Biegu Solidarności „Lubelski Lipiec 1980”,  

który odbędzie się 4 czerwca 2016 r. 

Związkowi wolontariusze są niezbędni do utrzymania porządku na trasie biegu, do obsługi za-

wodników – punkty żywieniowe, do obsługi na mecie. 

Zgłoszenia wolontariuszy przyjmowane są do 23 maja br.  

na e-mail: organizacja.lublin@solidarnosc.org.pl lub pod nr tel. 81/ 53-208-11 wew. 34. 

Macie okazję współtworzyć wspaniałą imprezę biegową i udowodnić, że aktywnie bierzecie 

udział w wydarzeniach organizowanych przez lubelski NSZZ „Solidarność”. 

Przyjdź i przyprowadź znajomych! 

Bieg Solidarności „Lubelski Lipiec 1980” to wielka promocja związku  

– MUSISZ TU BYĆ! 

 

Zachęcamy również do wzięcia udziału w Biegu VIP  

– to tylko 2000 metrów do przebiegnięcia, a możesz pomóc.  

Wpisowe – 50 zł – zasili Solidarnościowy Fundusz Stypendialny.  

Zebrane środki przekazywane są zdolnym dzieciom z wielodzietnych rodzin 

jako stypendium naukowe 

mailto:organizacja.lublin@solidarnosc.org.pl
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