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Ochrona niedzieli jako dobra publicznego.
Konferencja w Sejmie
Krajowa Sekcja Pracowników
Handlu NSZZ „Solidarność”,
wspólnie z Parlamentarnym Zespołem na rzecz Wspierania
Przedsiębiorczości i Patriotyzmu
Ekonomicznego oraz organizacjami pracodawców z branży
handlowej zorganizowały, 8 marca br., konferencję pod hasłem:
„Zmiany w polskim handlu”. Sympozjum poprowadzili przewodniczący Krajowego Sekretariatu
Banków, Handlu i Ubezpieczeń

wej ochrony niedzieli jako dnia
wolnego od pracy. – Pracodawcy z Lewiatana i Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji są
przeciw, ale wielu pracodawców
popiera nasze rozwiązania. Nie
boimy się zwolnień, ponieważ
już teraz zatrudnienie w branży
jest na poziomie minimalnym –
argumentował Alfred Bujara,
szef Krajowego Sekretariatu
Banków, Handlu i Ubezpieczeń
NSZZ „Solidarność”. – Obroty

NSZZ „Solidarność” Alfred Bujara
i poseł Adam Abramowicz.
Zdominowały go dwa tematy:
ustawowa ochrona niedzieli jako
dobra publicznego oraz projekt
ustawy o handlu w perspektywie
zrównania szans w branży.
Wśród panelistów znaleźli
się prof. Józefa Hrynkiewicz,
dr Katarzyna Orlak, Csaba Bubenko z Niezależnego Związku
Pracowników Handlu KDFSz
z Węgier oraz liczni przedstawicieli pracodawców z branży
handlowej. Solidarność jest gorącym orędownikiem i pomysłodawcą wprowadzenia ustawo-

i PKB nie spadną z tego powodu, bo handel przeniesie się na
inne dni tygodnia, szczególnie
piątek i sobotę. To w sobotę
będzie potrzeba zwiększonej
liczby pracowników, koniecznych by obsłużyć zwiększony
ruch w sklepach – zaznaczył.
Wskazywał równocześnie na
pozostawienie szeregu wyłączeń
od ustawowego dnia wolnego
w niedzielę. – Nie chcemy z jednej skrajności przejść w drugą
skrajność, żeby całkowicie ograniczyć handel w niedzielę – podkreślał Alfred Bujara. – Stąd możliwość handlu prowadzonego
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przez małe sklepy do 50 m2,
gdzie sprzedaż prowadzi właściciel lub członkowie jego rodziny,
a także sprzedaży prowadzonej
przez punkty apteczne, kioski
ruchu czy stacje benzynowe.
Wolne od pracy w handlu
niedziele poparło wiele organizacji pracodawców z wyjątkiem
Lewiatana. Doradca zarządu tej
konfederacji, Jeremi Mordasewicz, stwierdził, że „nie stać nas
zamknięcie sklepów w niedziele, a ograniczenie handlu w niedziele zwiększy bezrobocie,
ograniczy rozwój gospodarczy,
a to z kolei odbije się negatywnie na PKB”. W panelu dotyczącym opodatkowania branży
handlowej eksperci wskazywali,
że handel jest regulowany
w wielu krajach Europy, ale
w sposób, który zapewnia równość wszystkim podmiotom na
rynku. Mówił o tym Prezes Izby
Przemysłowo-Handlowej Wiesław Michałowski, przedstawiając założenia do projektu ustawy o handlu. Patrząc na stanowisko organizacji zrzeszających
pracodawców z branży handlowej widać, że wielu z nich mocno popiera wprowadzenie ustawowego ograniczenia handlu
w niedzielę. – Otwieramy sklepy
w niedzielę, by nie wypaść
z rynku. Uważamy jednak, że
praca w niedziele jest złem,
szczególnie dla kobiet – mówił
jeden z przedstawicieli reprezentujący Społem.
To pozwala stwierdzić, że
ustawa ograniczająca handel
w niedziele ma szanse wejść
szybko w życie.
www.solidarnosc.org.pl
fot. M. Żegliński
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Społeczni Inspektorzy Pracy
– szkolą się, by pomagać
Aby skutecznie, odpowiedzialnie i profesjonalnie pełnić funkcję społecznego inspektora pracy,
trzeba zdobyć podstawową wiedzę prawnomerytoryczną. Dlatego organizowane są szkolenia podstawowe społecznych inspektorów pracy.
Taki właśnie kurs odbył się we wtorek (15 marca br.) w siedzibie ZR w Lublinie. Tradycyjnie poprowadził go inspektor z PIP, Krzysztof Sabarański. Tematem szkolenia były zasady funkcjonowania i działalność na rzecz poprawy warunków pracy.
Zainteresowanie wśród SIP-owców było bardzo
duże
–
w seminarium wzięło udział
prawie 30
osób.
Uczestnicy zapoznali się
z podstawowymi
zadaniami
S p o ł e c znego Inspektora Pracy, a także dowiedzieli się, jakie
narzędzia mają do wykorzystania. Ponadto poznali
podstawowe zagadnienia z zakresu prawa pracy,
niezbędne do prawidłowego pełnienia powierzonej
im funkcji.
Kolejne szkolenia SIP w naszym regionie odbędą

się w maju i w czerwcu, w Puławach i Kraśniku. Pełny harmonogram seminariów dostępny jest na naszej stronie internetowej www.solidarnosc.org.pl/
lublin, w zakładce Społeczna Inspekcja Pracy.
Agnieszka Kosierb

Głębokie wyrazy współczucia
Dariuszowi Dąbrowskiemu
Przewodniczącemu Organizacji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” w Filharmonii Lubelskiej
z powodu śmierci

ŻONY
składa
Przewodniczący i Zarząd
Regionu Środkowo-Wschodniego
NSZZ „Solidarność”

Głębokie wyrazy żalu i współczucia

Serdeczne wyrazy współczucia

Rodzinie

Józefowi Michalczykowi

ŚP.

MIECZYSŁAWA WARĘCKIEGO

Przewodniczącego Organizacji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” Emerytów i Rencistów
PKP PLK Oddział Lublin
składa
Przewodniczący i Zarząd
Regionu Środkowo-Wschodniego
NSZZ „Solidarność”
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Przewodniczącemu Oddziału
NSZZ „Solidarność” w Kraśniku
z powodu śmierci

SIOSTRY
składa
Przewodniczący i Zarząd
Regionu Środkowo-Wschodniego
NSZZ „Solidarność”
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XXIV Bieg Solidarności
„Lubelski Lipiec 1980”
Zaczęły się już przygotowania do kolejnej
edycji Biegu Solidarności. W tym roku wszystkich
chętnych zapraszamy na start 4 czerwca.
Przypominamy, że Bieg składa się z dwóch
imprez sportowych.

Fundacja
„Ruchu Solidarności Rodzin”
21-109 Lublin, ul. Królewska 3
tel. 81/53 208 11 wew. 26,
fax. 81/53 233 01
e-mail:
fundacja.lublin@solidarnosc.org.pl

Bardziej doświadczonych biegaczy zachęcamy do
wzięcia udziału w 4. PKO Półmaratonie
Solidarności. Ponad 21-kilometrowa trasa wiedzie od
Świdnika do Lublina. Zapisy już trwają! Do 27 maja
2016 r. zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem
portalu internetowego www.datasport.pl lub za
pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który
dostępny jest na stronie internetowej
www.pkopolmaratonsolidarnosci.pl. Od 30 maja
2016 r. zarejestrować się można osobiście w biurze
zawodów. Do końca marca wpisowe jedynie 50 zł.
Więcej
informacji
na
stronie
www.pkopolmaratonsolidarnosci.pl i na naszym profilu
na Facebooku.
W ramach biegu ulicami Lublina VIP-y
oraz młodzież i dzieci z Lubelszczyzny
wystartują na 2-kilometrową trasę
z ul. Królewskiej. Meta będzie przy
stadionie MOSiR Lublin,
al. Zygmuntowskie 5. Dla
najmłodszych przewidziano
Bieg Krasnali (150-300 m) oraz
Bieg Młodzików (350 m) na
płycie stadionu MOSiR.
W szystkich, którzy zechcą
rywalizować na ulicach Lublina zapraszamy do
biura zawodów od 4 do 31 maja 2016 r. Mile
widziane zgłoszenia grupowe ze szkół i uczelni!
Więcej
informacji
na
stronie
www.solidarnosc.org.pl/lublin w zakładce Bieg
Solidarności.

Organizacja Pożytku Publicznego

Nr KRS 0000088689
Konto:
Bank Pekao SA III O/Lublin
88 1240 2382 1111 0000 3895 8209

To tylko

1%
a tyle dobrego można uczynić
Zadbaj, aby Twoje podatki
zostały należycie wykorzystane!

Ty decydujesz!
Więcej informacji:
http://www.solidarnoscrodzin.pl/jeden-procent.html
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