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Katowice, 27,O4.2O22r

§z. Pani
Marlena Maląg
Minister Rodziny i PoliĘki Społecznej

Szanownu Pani Minister,

27 hltego, tuz po agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę zaapelowała Pani za
pośrednictwem mediów społecznościowych o otwarcie sklepow lv niedziele w województwie
podkarpackim i lubelskim, powołując się na stan wyzszej konieczności w związku z
kryzysem uchodżczym na polsko-ukraińskiej granicy. Zapowiedziała Pani wówczas
wprowadzenie odpowiednich regulacj i prawnych w przedmiotowym zakresie.

Struktury NSZZ ,,Solidarność" w całym kraju aktl.wnie włączyły się w róznego rodzaju akcje
pomocy dla Ukrainy. Od pierwszego dnia wojny członkowie naszego związku starają się
nieść Ukraińcom wszelkie mozliwe wsparcie. Zatówno Ęm, którzy przyjechali szukać
schronięnia do Polski, jak i tym, którzy zostali w swoim kraju.

Rozumiejąc, ze pomoc napadniętym sąsiadom jest naszym obowiązkiem, zdałvaliśmy sobie
równiez sprawę z tego jak trudna sytuacja panuje w wojewodztwach graniczących z Llkrainą.
Dlatego Krajowa Sekcja Handlu NSZZ ,,Solidamość" cierpliwie czekała, aż Pani Ministęr
wypełni złożoną publicznie deklarację i przedstawi regulacje prawne porządkujące handel w
niedziele w województwte poclkarpackim i lubelskim w okresie wzmozonego napły.w.Lr
uchodźców z Ukrainy. Liczyliśmy, żę rozwiązante te będą uwzględniać równiez dobro
pracowników handlu.

Niestety, choć minęły już 2 miesiące obiecane regulacje prawne nie zostały przedstawione.
Sklepy w przygranicznych wojewodżwach dzińają w niedziele wbrew obowiązującym
przepisom, Z kolęi pracownicy tych sklepów zostali pozbawieni prawa do niedzielnego
odpoczynku z rodzinami na podstawie wpisu na Twitterze.



Według danych Strazy Granicznej 25 kwietnia przęz granicę z Ukrainą do Polski wjechało
13,7 tys. osób. To ponad dziesięciokrotnie mniej niZ kilka tygodni temu, w szczycie kryzysu
uchodŹczego. W zwięku z powyższym nie istnieją żadnę merytoryczne przesłanki, żadęn
,,stan wyzszej konieczności" uzasadniĄący dalsze łamanie przepisów Ustawy o ograniczeniu
handu w niedziele, święta oraz niektóre inne dni.

Szanowna Pani Minister,

Krajowa Sekcja Handlu NSZZ ,,Solidamośó", zwtaca się do Pani o jak najszybsze
doprowadzenie do sytuacji, w ktorej obowiązujące przepisy w zakresie funkcjonowania
sklepów w niedziele i święta będą ponownie przestrzegane. Dalsze łamanie prawa za
przyzwoleniem resortu rodziny i polityki społecznej oraz Państw-owej Inspekcji Pracy jest
całkowicie niedopuszczalnę. Interwencja, o którą wnioskujemy powinna nastąpić jeszcze
przed końcem biezącego miesiąca. W przeciwnym tazie pracownicy handlu w
województwach lubelskim i podkarpackim zostaną bezprawnie pozbawieni dni wolnych od
placy l-go i 3-go maja.

Z wyrazami szacunku

Alfred Bujara
Przewodni czący Kraj orł,ego Sekretariatu

Banków. Handlu i Ubezpieczeń
NSZZ ,,


