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  WOLNE NIEDZIELE 
      - ZBIERAMY PODPISY

Wizyta młodych liderów związkowych w Poznaniu

Z inicjatywy Sekretariatu Banków, Handlu i Usług 
NSZZ „Solidarność” powstał komitet obywatelski, 
który będzie zbierał podpisy pod projektem ustawy 
ograniczającej handel w niedziele. Zakaz handlu 
w niedziele miałby objąć nie tylko 1,5 mln pracowników 
tej branży, ale także kilkaset tysięcy zleceniodawców.
Po złożeniu wniosku odbędzie się w Sejmie pierwsze 
czytanie, po którym ustawa trafi do komisji sejmowej, 
gdzie ostatecznie zostanie wypracowany kształt 
ustawy.
Ustawa zakłada liczne wyłączenia dopuszczające 
handel w niedzielę np. na stacjach benzynowych, 
w kioskach, sklepach na dworcach autobusowych, 
ko le jowych,  por tach lo tn iczych,  s t re fach 
wolnocłowych, piekarniach, obiektach infrastruktury 
kryzysowej, szpitalach, aptekach, szkołach.

Projekt ustawy na www.wolnaniedziela.pl

W dniach 10-12 maja  przebywała w Poznaniu 50-osobowa 
grupa absolwentów Europejskiej Akademii Pracy we Frankfurcie 
nad Menem. Przyjechali do Poznania, aby wymienić 
doświadczenia i dyskutować o problemach, z jakimi borykają się 
związki zawodowe w obu krajach. Każdego roku polscy 
związkowcy mogą bezpłatnie studiować na tej uczelni.
Pierwszy dzień wizyty poświęcony był prezentacji związków 
zawodowych w obu krajach oraz debacie o budowaniu strategii i 
rozwoju związku.
Drugiego dnia  na Uniwersytecie Ekonomiczny dyskutowano o 
tym, że stosowanie zasad  partycypacji pracowniczej może być 
źródłem istotnych zmian na płaszczyźnie gospodarczej, 
społecznej czy związkowej.
Trzeci, ostatni dzień pobytu w Poznaniu niemieccy związkowcy 
spędzili w Volkswagenie. Byli gośćmi zakładowej „Solidarności”. 
Zasadniczą częścią wizyty była prezentacja codziennej pracy 
Organizacji Zakładowej „S”. Przewodniczący Piotr Olbryś 
poinformował o działaniach podejmowanych przez „S” na 
poziomie poznańskiej spółki oraz o relacjach partnerów 
społecznych w strukturach europejskich i światowych koncernu.

Relacja z pobytu niemieckich związkowców na 
www.solidarnosc.poznan.pl

13 maja Sejm przyjął ustawę 
n a k ł a d a j ą c ą  o b o w i ą z e k  
pisemnego zawarcia umowy 
o pracę lub potwierdzenia na 
piśmie jej warunków przed 
podjęciem pracy. Ustawa trafiła 
do Senatu. Zmiana ma wejść 
w życie 1 września 2016 r. Po 
latach starań w końcu udało się 
w Sejmie przeforsować zmianę 
zapisów kodeksu pracy w tym 
zakresie. Za brak pisemnego 
potwierdzenia pracownikowi 
jego umowy o pracę inspektor 
pracy będzie mógł nałożyć 
grzywnę. 

15 maja "Solidarność" w Volks-
wagenie zaprosiła dzieci członków 
Związku specjalne seanse filmowe 
do Multikina Malta w Poznaniu. 
Młodsi widzowie mogli obejrzeć 
pełną przygód animację o tym, że dla 
przyjaciół warto wzbić się do lotu - 
"Dzielny Kogut Maniek", a starsze 
obejrzeć film o przyjaźni, która 
uskrzydla - "Mój przyjaciel orzeł". 
Oprócz emocjonujących chwil przed 
ekranem, dla dzieci i ich opiekunów 
przygotowano liczne atrakcje. 

Co siódmy nauczyciel szkoły 
zawodowej przyznaje, że 
jego placówka nie ma 
odpowiedniego wyposa-
żenia specjalistycznego, 
alarmuje Dziennik Gazeta 
Prawna. Brakuje też zwy-
kłych urządzeń wspiera-
jących dydaktykę.
 Aby efektywnie przy-
go towywać p rzysz łych  

fachowców, potrzebne jest zwłaszcza dobre wyposażenie pracowni 
przedmiotowych. Tymczasem dyrektorzy i nauczyciele pytani o trudności 
dotyczące realizacji podstawy programowej w zawodach na pierwszym 
miejscu wskazują kłopoty właśnie ze sprzętem. 
Szkoły zawodowe są coraz bardziej popularne. W latach 2006/2007 
w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych uczyło się 47,5 proc. 
absolwentów gimnazjów, a w 2015 r. było ich 55,5 proc. MEN pracuje 
obecnie nad zmianami w edukacji zawodowej.
 solidarnosc.org.pl

Zawodówki nieprzygotowane 
do nauczania

9  ma ja  2016  r. ,  
dokładnie 25 lat po 
rejestracj i  Sekre-
tariatu  Metalowców 
NSZZ „Solidarność” 
odbył się w Kato-
wicach uroczysty  
Kongres tej branży. 
Wśród wielu gości  
byli m.in. wiceminister 
R o d z i n y  P r a c y  
i Polityki Społecznej 
Stanisław Szwed,  
posłanka PIS Bożena 
Borys Szopa, przewo-
dniczący KK Piotr 
Duda.
Szczególnym powo-
dem do wzruszeń był 
akt dekoracji przed-
stawicieli Sekretariatu 
Metalowców nadanymi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę 
odznaczeniami za wybitne zasługi w działalności na rzecz 
przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w pracy 
zawodowej i związkowej. Aktu dekoracji dokonała Doradca 
Prezydenta RP Pani Agnieszka Lenartowicz – Łysik.

Dzień dziecka 
z Solidarnością

Jubileusz Sekretariatu Metalowców

Wśród odznaczonych Złotym Krzyżem 
Zasługi był Marek Wiza wieloletni 
działacz struktur regionalnych 
i krajowych branży Metalowców oraz 
R e g i o n u  Wi e l k o p o l s k a  N S Z Z  
„Solidarność”

Umowa - wyłącznie na 
piśmie, przed 
podjęciem pracy
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