LISTOPAD 2011
1) Zaplanowany na termin 28-29 listopada Zjazd Delegatów został
odwołany. Powodem odwołania zjazdu jest brak zgody pracodawcy na
oddelegowanie wszystkich delegatów. W tłumaczeniu pracodawcy
dostaliśmy odpowiedź, iż termin zjazdu przypada na okres zwiększonej
intensywności handlowej. O nowym terminie zjazdu wszystkich delegatów
poinformujemy. Jednocześnie serdecznie przepraszamy za zaistniałą
sytuacje, na która nie mieliśmy wpływu.
2) Do informacji pracowników oraz związków zawodowych dotarła
informacja, iż z dniem 18 listopada obowiązywać będzie nowy "Regulamin
Pracy". Regulamin ten nie został zaakceptowany przez NSZZ
"Solidarność" przy Tesco Polska. W dniu 27 października "Solidarność"
wraz z innymi organizacjami związkowymi działającymi w Tesco
podpisały list, w którym związki nie zgodziły się na wprowadzenie
nowego "Regulaminu Pracy". Tesco Polska postanowiło jednostronnie
wprowadzic dokument w życie. Ze strony "Solidarności" sprawa na pewno
się nie kończy. Jako związek będziemy chcieli w dalszym ciągu
doprowadzić do zmian w regulaminie, tak by regulamin ten nie byl
niekorzystny dla pracowników. Więcej na naszej stronie www.
3) Chcemy pomóc młodym ludziom, jeśli chodzi o umowy
śmieciowe. „Solidarność” wkrótce rozpoczyna kampanię społeczną na ten
temat – poinformował dziś Piotr Duda podczas konferencji prasowej w
Gdańsku. W ramach kampanii podjęta będzie współpraca z organizacjami
pozarządowymi i redakcjami prasowymi. Powołana zostanie „Koalicja na
rzecz przyjaznego zatrudnienia”, do której zapraszane będą znane osoby ze
świata mediów, sportu i polityki. Powstanie specjalna strona www –
interaktywna mapa umów śmieciowych. Związek przygotuje opracowanie
naukowe badające to zjawisko. Zorganizowane zostaną konferencje
naukowe poświęcone „przyjaznemu” zatrudnieniu.
4) W dniach 17-19 października w Wiedniu odbyło się cykliczne
spotkanie Dialogu Wiedeńskiego – roboczej grupy przewodniczących
związków zawodowych sektora handlu. Głównym punktem spotkania był
udział w obchodach 10. rocznicy Austriackiego Przymierza na rzecz
Wolnych Niedziel, które odbyły się w historycznej siedzibie Parlamentu
Republiki Austrii. Najgorsza sytuacja pracowników handlu ma miejsce w
Europie środkowo-wschodniej. We wszystkich krajach tej części kontynentu
borykają się oni m.in. z ponadnormatywnym obciążeniem pracą,niskimi
wynagrodzeniami i redukcjami zatrudnienia. W odróżnieniu od państw
zachodnich układy zbiorowe pracy regulujące całościowo stosunki
pracownicze są niechętnie podpisywane przez pracodawców –mówi Alfred
Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i
Ubezpieczeń NSZZ Solidarność,uczestnik spotkania.
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