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1) 14 lutego w Warszawie spotkała się Sekcja Handlu, by omówić
problemy, jakie obecnie występują w handlu. Podjęte zostały także
decyzje, które mają ukrócić złe nawyki pracodawców. Spotkanie zaczęto
od problemów dotyczących Biedronki, a mianowicie chodzi o
nieprzedłużanie umów pracownikom, którzy należą do NSZZ
"Solidarność". Na spotkaniu poruszono jeszcze kilka innnych spraw, a
szersza relacja z tego spotkania znajduje się na naszej oficjalnej stronie
www.
2) "Solidarność" popiera pomysł podniesienia płacy minimalnej i
powiązania jej z kryteriami ekonomicznymi. Związkowcy są natomiast
przeciwni zmianom w systemie ubezpieczeń społecznych. Podczas obrad
Komisji Krajowej w Katowicach ustalono, że po powstaniu Komitetu
Inicjatywy Ustawodawczej i przygotowaniu przez niego projektu ustawy o
podniesieniu płacy minimalnej, związek włączy się w zbieranie podpisów
pod projektem, udzieli też Komitetowi pomocy organizacyjnej i
eksperckiej. Podczas wielu spotkań z pracownikami w różnych zakładach
w kraju słyszę, że odgórne podniesienie płacy minimalnej jest dla nich
jedyną szansą na większe zarobki, bo pracodawcy nie chcą słyszeć o
podwyżkach. "Solidarność" nie może na takie apele pozostać głucha podkreślał przewodniczący Komisji Krajowej - Piotr Duda.
3) W lutym Komisja Zakładowa w 7-osobowym składzie spotkała
się z pracodawcą w celu omówienia problemu planowanych zwolnień
grupowych w Teresinie I i II, Wałbrzychu, Bielsku-Białej i w Centrum
Logistycznym. Strona pracodawcy i związku do porozumienia w sprawie
planowanych zwolnień, otrzymując informację, iż ma szereg ofert dla
pracowników likwidowanych magazynów. Jednocześnie pracownicy
którzy nie będą chcieli kontynuować pracy w Tesco dostaną odprawy.
Więcej już wkrótce na naszej stronie www.
4) W dniach 22-25 marca odbędzie się spotkanie Komisji
Zakładowej. Na spotkaniu tym Komisja przejdzie szkolenie z zakresu
"negocjacji" oraz prawdopodobnie spotka się z przestawicielami związku
zawodowego pracowników Tesco na Węgrzech. Nie zabraknie też
spotkania samej Komisji Zakładowej, by omówić bieżące sprawy które
dotyczą naszych członków. Pierwotnie spotkanie miało odbyć się w dniach
7-9 marca, jednak na te terminy niemógł przyjechać pan Jan PlataPrzechlewski (szkoleniowiec Dzialu Szkoleń Komisji Krajowej). Jak
wspomniałem wyżej prawdopodobnie dojdzie również do spotkania z
węgierskim związkiem. Mamy nadzieje, ze wspólne spotkanie zaowocuje
wymianą doświadczeń oraz pozwli nam wypracować model współpracy
pomiędzy związkami, które reprezentują pracowników sieci Tesco w obu
państwach. Więcej informacji na naszej stronie www.
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