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Przywróćmy wolną niedzielę!
Od ponad 20 lat w różnych dyskusjach
społeczno-politycznych
powraca temat handlu w niedziele
i święta. Wprowadzenie zakazu
handlu w niedziele ma duże grono
przeciwników, jednak również nie
mniej jest zwolenników takiego
rozwiązania. Jak zwykle bywa
w takich sytuacjach, jedni, jak
i drudzy, przekonują do swoich
racji i argumentów.
Jako
przeciwnicy
handlu
w niedzielę podkreślamy argumenty natury etycznej oraz religijnej. Są one przejrzyste i konkretne. Mówimy wprost, że pracownicy marketów i hipermarketów
mają prawo do świętowania
i godnego odpoczynku wraz
z rodziną. Mają prawo do decydowania, jak spędzać czas, który
w naszej kulturze jest przeznaczony na odpoczynek.
Kościół katolicki w Katechizmie jasno mówi: „W niedzielę
oraz w inne dni świąteczne nakazane wierni są zobowiązani (...)
powstrzymać się od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości właściwej dniowi
Pańskiemu oraz korzystanie
z należnego odpoczynku duchowego i fizycznego. Ustanowienie
niedzieli przyczynia się do tego,
aby wszyscy korzystali z wystarczającego odpoczynku i czasu
wolnego, który mogliby poświęcić
życiu rodzinnemu, kulturalnemu,
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społecznemu i religijnemu” (por.
KKK 2193-2194).
Jest to specjalny czas, by zadbać o więzi rodzinne, troszczyć
się o dzieci, poświęcając im maksimum uwagi. Musimy zadbać, by
pracownicy handlu mogli brać
udział w ważnych wydarzeniach,
mających wpływ na proces kształtowania postawy etyczno-moralnej
młodego człowieka. Dziecko nie

wystarczy urodzić, trzeba go jeszcze wychować, przygotować do
życia w społeczeństwie.
Obecnej sytuacji winni są nie
tylko właściciele sklepów. Robiąc zakupy w niedzielę musimy
pamiętać, że naruszamy godność
i wolność ludzi zmuszanych do
pracy, a jednocześnie dajemy
pretekst, by ten sklep otwierać,
skoro taka jest potrzeba rynku.
Tymczasem obsługują nas pracownicy niejednokrotnie do wykonywania swoich obowiązków
przymuszani, a przy tym bardzo
słabo wynagradzani. Niestety,
realia polskiego rynku pracy

sprawiają, że bardzo często ludzie ci nie mają innego wyjścia,
by utrzymać swoje rodziny.
Zwolennicy handlu w niedziele i święta, do których należą właściciele sklepów (głównie
koncerny międzynarodowe –
właściciele
potężnych
sieci
handlowych), organizacje biznesowe i handlowe, wskazują
głównie na korzyści finansowe
oraz względy praktyczne. Zasłaniają się także argumentem
pozornej troski o klienta. Mówią, że konsumenci chcą kupować i naszym zadaniem jest
stworzyć im taką możliwość.
Ponadto przekonują, że decyzja o zakazie handlu w niedzielę
spowoduje lawinowy wzrost bezrobocia, a tymczasem w większości
krajów UE sklepy w soboty są
czynne do 14, a w niedziele są
pozamykane.
NSZZ „Solidarność”, słuchając
głosu pracowników handlu i ich
rodzin, prowadzi kampanię społeczną dotyczącą zakazu handlu
w niedziele. Zbierane są podpisy
pod projektem ustawy. Apeluję
więc do Wszystkich Was, byście
nie byli obojętni i podpisali się na
listach poparcia.
Oddajmy wolną niedzielę pracownikom handlu!
Marian Król
Przewodniczący Regionu
Środkowo-Wschodniego NSZZ
„Solidarność”
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Nowe otwarcie
na dialog
Najważniejsze to się nie poddawać – tak
jednym zdaniem można skomentować sytuację organizacji związkowej w Arel
(dawny Real). Po latach całkowitego braku
porozumienia na linii dyrekcja – związki
zawodowe, wreszcie nastąpił przełom.
Jak
mówią
związkowcy
z „Solidarności” w lubelskiej spółce Arel, ich kontakty z dyrekcją
były, delikatnie mówiąc, trudne.
Nie było mowy o żadnej współpracy, nawet rozmowy były utrudnione. Związkowcy mieli problem
z wytłumaczeniem pani dyrektor
różnicy między godzinami związkowymi a związkowymi czynnościami doraźnymi.
Protokoły ze spotkań dostępne
były dopiero po kilku dniach od
spotkania i jak się można domyślać, nie wszystko w nich było
tak, jak zapamiętali to obecni na
spotkaniu. I tak dalej, i tak dalej…
Wydawało się, że tak już będzie
zawsze. Ale związkowcy się nie

poddali i postanowili szukać pomocy wyżej – czyli w zarządzie spółki.
Odbyło się spotkanie, w którym
uczestniczyła przewodnicząca Organizacji
Zakładowej
NSZZ
„Solidarność”, Grażyna Przysiężniak i Zastępca Przewodniczącego
Regionu Środkowo-Wschodniego
NSZZ „Solidarność”, Marek Wątorski.
Efektem rozmów z zarządem
jest podpisane porozumienie,
które pozwoli organizacji związkowej przygotować się do spotkania z dyrekcją, a także zapewnia możliwość rozmów z
pracownikami. Ponadto protokoły ze spotkań z dyrekcją są
sporządzane na bieżąco i od

razu podpisywane przez obie
strony, a potem udostępniane
innym pracownikom.
Ważnym elementem tego porozumienia jest jego szeroki zasięg – dotyczy nie tylko lubelskiej
placówki, ale wszystkich sklepów
spółki Arel.
Przed nami jeszcze daleka
droga – mówią związkowcy
z dawnego Reala – ale cieszymy się, że mamy za sobą
pierwszy krok. Jest gotowość
do rozmów, a to już dużo. Teraz
„Solidarność” czekają dyskusje
i negocjacje dotyczące warunków pracy i płacy. I oby były
skuteczne.
Agnieszka Kosierb

Komisja
Zakładowa
NSZZ
„Solidarność” i pracownicy Muzeum Techniki i Przemysłu NOT
zwracają się z apelem o pomoc dla
upadającego Muzeum. W bieżącym roku Ministerstwo nie zakwalifikowało wniosku Muzeum Techniki i Przemysłu NOT o przyznanie
dotacji na upowszechnienie wiedzy
na temat polskiej nauki i techniki.
Środki te były podstawą utrzyma-

nia, pokrywając ¾ kosztów jego
funkcjonowania.
3 czerwca br. Zarząd Pałacu
Kultury i Nauki wypowiedział umowę najmu Muzeum Techniki
i Przemysłu NOT. Powodem były
zaległości w opłatach za czynsz.
Jak poinformował członek zarządu
PKiN Sebastian Wierzbicki co roku
przez parę pierwszych miesięcy
Muzeum nie płaciło za czynsz,

dzięki ministerialnej dotacji Muzeum regulowało zaległości i mogło dalej funkcjonować.
W Internecie ruszyła kampania
społeczna Ratujemy Muzeum
Techniki, która ma na celu poinformowanie polskiego społeczeństwa o obecnej trudnej sytuacji
Muzeum Techniki, a także umożliwia podpisanie się pod deklaracją poparcia dla muzeum. Red.
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