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Pracownicy handlu chcą podwyżek
i lepszych warunków pracy
4 listopada w Warszawie odbyła się demonstracja pracowników
handlu. Powód to niskie wynagrodzenia i zbyt mała liczba pracowników zatrudnionych w sklepach
wielkich sieci handlowych.
W demonstracji wzięło udział
kilkaset osób. Byli to pracownicy
różnych sieci handlowych, którzy
zostali wsparci przez związkowców z „Solidarności” z innych
branż. Uczestnicy akcji protestacyjnej przynieśli ze sobą transparenty: „Nie chcecie nas szanować,
to będziemy protestować” „Ciężka
praca, marna płaca” czy „Stop
wyzyskowi”.
Protest rozpoczął się o godz.
12.00 przed siedzibą Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji
w Warszawie. Instytucja ta zrzesza największe zagraniczne sieci
handlowe funkcjonujące w na-
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szym kraju. – Nasze postulaty nie
dotyczą poszczególnych sieci,
ale całej branży. Stąd miejsce
naszego protestu. Od lat próbujemy skłonić wielkie sieci do dialogu z pracownikami, ale bez żad-

nego skutku. Ludzie mają dość.
Nie są już w stanie pracować ponad siły – mówił Alfred Bujara,
przewodniczący handlowej Solidarności.
Następnie uczestnicy demonstracji przemaszerowali pod ambasady Francji oraz Niemiec. Jak
wskazują związkowcy, z tych
państw pochodzi znaczna część
działających w Polsce sieci handlowych. W ocenie handlowej „S”
traktują one pracowników w Polsce znacznie gorzej niż tych, zatrudnionych w swoich macierzystych krajach. – Na Zachodzie
w takiej samej wielkości sklepie
tej samej sieci handlowej zatrudnionych jest nawet dwukrotnie
więcej pracowników, którzy otrzymują trzykrotnie wyższe wynagrodzenia. Przygotowaliśmy petycję do panów ambasadorów,
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w której apelujemy o ich
wsparcie w celu skłonienia
pracodawców do dialogu –
wyjaśniał Bujara.
Pracownicy handlu domagają się przede wszystkim
podwyżek oraz zwiększenia
zatrudnienia w sklepach. Jak
tłumaczą
związkowcy,
w marketach i dyskontach
pracownicy są coraz bardziej
przeciążeni, a pandemia
jeszcze pogłębiła ten problem. – Sieci wydłużyły godziny otwarcia sklepów, ale
liczby
pracowników
nie
zwiększyły, bo nie potrafią
znaleźć chętnych do pracy.
Dzieje się tak dlatego, bo
nikt nie chce przyjść do tak
ciężkiej roboty za tak niską
pensję. W ten sposób koło
się zamyka – podkreślał szef
handlowej „S”.
Kolejny postulat handlowej „S” dotyczy niedziel wolnych od pracy w handlu.
W ostatnich miesiącach kolejne sieci otworzyły swoje
sklepy w niedziele, obchodząc ograniczenia zawarte
w ustawie regulującej niedzielny handel. 19 października prezydent Andrzej Duda
podpisał
nowelizację
uszczelniającą ustawę. Jednak nowe przepisy wejdą
w życie dopiero za trzy miesiące. – Obchodząc przepisy
i ponownie odbierając swoim
pracownikom prawo do niedzielnego odpoczynku z rodzinami, sieci handlowe pokazały, że nie traktują tych
pracowników
podmiotowo,
ale wyłącznie jak narzędzia
do generowania gigantycznych zysków. Jeśli jest inaczej to niech to udowodnią
i zamkną swoje sklepy już
w najbliższą niedzielę, nie
czekając aż nowe prawo zacznie obowiązywać – mówił
Alfred Bujara.
Red.
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Trudna sytuacja w oświacie

Ze względu na wagę problemów obrady Regionalnej Sekcji
Oświaty i Wychowania 26 października br. zostały połączone
z obradami Krajowego Sztabu
Protestacyjnego i Prezydium KK
z Przewodniczącym Piotrem Dudą na czele. Na spotkaniu negatywnie oceniono postępowanie
obecnej ekipy rządowej, przeanalizowano szczegółowo bieżącą
sytuację i zaproponowano szeroki wachlarz działań mających
skłonić władzę do poważnych
negocjacji z „Solidarnością”.
Konflikt między pracownikami
edukacji a rządem ciągnie się

nieprzerwanie od początku 2017
roku. Części opinii publicznej
mogło wydawać się, że zostanie
przerwany dzięki porozumieniu
podpisanemu przez organy władzy i oświatową „Solidarność”.
Tak się jednak, z winy rządu RP,
nie stało. Bardzo szybko okazało
się, że kolejni ministrowie pozorują dialog i nie mają zamiaru
realizować wspólnych ustaleń.
Osią niezgody jest uzależnienie płac w oświacie od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, o czym
obecna władza nie chce słyszeć, wycofując się z wcze-

śniejszego porozumienia, bo
uniezależniłoby to wynagrodzenia pracowników tej sfery od
polityczno-propagandowych kalkulacji i ostatecznie zlikwidowało narastający konflikt. Warto
nadmienić, że z podobnych rozwiązań korzystają już pracownicy innych sektorów gospodarki.
Dlaczego więc nie nauczyciele
i wszyscy pracownicy oświaty?
Alternatywne propozycje MEiN
są nie do przyjęcia, oznaczałyby
one utratę pracy przez około 10%
obecnie zatrudnionych i straty
finansowe dla dalszych 15%.
Wiązałyby się też z drastycznym
pogorszeniem warunków pracy,
które w tej chwili i tak są trudne –
wbrew głoszonej przez propagandę rządową „cudownej” teraźniejszości. Efekt takich działań nietrudno przewidzieć, byłoby nim
skokowe pogorszenie jakości nauczania, czy stać nas na takie
ryzyko? Bardzo szybko konflikt
w oświacie stał się też kwestią
prestiżu i wiarygodności całej
„Solidarności”, która po raz kolejny została postawiona przez
obecny rząd w bardzo trudnej sytuacji.
Waldemar Jakubowski

Ulica Lubelskiego Lipca 1980 w Kraśniku
Rada Miasta Kraśnik zdecydowała,
że nowopowstałe rondo w mieście będzie nosić nazwę NSZZ „Solidarność”,
a odbiegająca od niego ulica – Lubelskiego Lipca 1980. Uroczystość nadania nazw odbędzie się w najbliższym
czasie. Natomiast decyzja rady podjęta została z inicjatywy Przewodniczącego
Oddziału
Kraśnik
NSZZ
„Solidarność” Józefa Michalczyka przy
poparciu Przewodniczącego Regionu
Środkowo-Wschodniego Mariana Króla.
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Narodowe Święto
Niepodległości
11 Listopada - Lublin
Program obchodów:
10.00 - msza św. w intencji Ojczyzny (archikatedra
lubelska)
11.30 - uroczysty apel (Plac Litewski):

· złożenie meldunku Dowódcy Garnizonu Lublin przez dowódcę uroczystości i powitanie kompanii
honorowych
· odegranie hymnu narodowego
· uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt
· wystąpienie okolicznościowe wojewody lubelskiego
· przekazanie Ognia Niepodległości
· apel pamięci i salwa honorowa
· złożenie kwiatów pod pomnikami Nieznanego Żołnierza i Marszałka Józefa Piłsudskiego
· defilada
13.35 - złożenie kwiatów przed tablicami:
· Władysława Cholewy, delegata Rządu RP na województwo lubelskie i wojewody lubelskiego w latach 1941-1944 (gmach Sądu Okręgowego przy ul. Krakowskie Przedmieście 43)
· Jerzego Albina de Tramecourta, wojewody lubelskiego w latach 1937-1939 (gmach Lubelskiego
Urzędu Wojewódzkiego, ul. Spokojna 4)
· Stanisława Witalisa Moskalewskiego, wojewody lubelskiego w latach 1919-1926 (gmach Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Spokojna 4)
14.00 - złożenie kwiatów na mogiłach legionistów (cmentarz wojenny przy ul. Białej)

Ruszaj się, bo zardzewiejesz!
W ostatnią niedzielę kolejny raz
związkowcy wyruszyli na rowerach
po okolicznych lasach. Przedstawiciele Organizacji Związkowej NSZZ
„Solidarność” Pracowników Poczty
Polskiej przy WER Lublin podjęli inicjatywę zachęcającą do większej aktywności fizycznej i jednoczesnej
promocji NSZZ „Solidarność”. Jest to
kolejna tego typu impreza, co ważne
darmowa, a zdrowa!
– Pogoda nas nie odstrasza – mówił Radiu Lublin jeden z uczestników
wycieczki
Waldemar
Dziwulski.
– Chodzi o to, żeby się ruszać, żeby
być czynnymi, żeby dbać o zdrowie,
pielęgnować je i tworzyć społeczność. W grupie zawsze jest inaczej.
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Samotna jazda ma swoje uroki, ale w takim zespole buduje się
wspólnotę.
Red.
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