STYCZEŃ 2011
Po pewnej przerwie wraca na Wasze tablice "informator
pracownicy". Ponieważ od ostatniego wydania naszego informatora
mineło już trochę czasu, dlatego ten numer w dużej mierze będzie
poświęcony temu, co zdarzylo się w zeszłym roku.
1) W grudniu miały miejsce happeningi organizowane przez Sekcje
Handlu NSZZ "Solidarność". Te happeningi były odpowiedzią na czas
pracy, jaki zaserwowali pracodawcy pracownikom w dniu 24 grudnia.
Cześć sieci takich jak choćby Real czy Tesco swoje sklepy zamykały o
godzinie odpowiednio 16 i 17-tej. Na to związkowcy nie chcieli się
zgodzić. W związku z powyższym Solidarność zorganizowała
informacyjne happeningi w wielu miejscowościach, m.in.: w Warszawie,
Bydgoszczy, Poznaniu, Krakowie, Katowicach, Gdańsku czy Wrocławiu.
Na akcjach tych obecnych było bardzo dużo mediów, zarówno telewizja,
radio jak i prasa.
2) W dniu 10.01.2011r doszło do podpisania "porozumienia w
sprawie pilotażu nowego naboru członków do NSZZ "Solidarność"",
zwanego indukcją. Oznacza to, że podczas szkoleń wstępnych dla nowych
pracowników, 15 minut będzie zarezerwowane dla związku zawodowego
NSZZ "Solidarność". Nasi przedstawiciele będą mówili o tym co to jest
związek i co daje przynależność do związku. Jak już napisałem, podpisany
dokument jest pilotażem całego programu, który będzie trwał przez 12
miesięcy, a sklepy które będą brały w nim udział to HM Lubin i HM
Stalowa Wola. Liczymy, że po roku testowania, uda nam się wprowadzić
go w pozostałych sklepach. Uważamy, że to wielka szansa na rozwój
naszej organizacji.
3) Na początku grudnia miała miejsce konferencja o tytule "Na
progu gospodarki postfordowskiej", na której zarówno pracodawcy jak i
związkowcy mogli się wypowiedzieć o roli i postrzeganiu Związków w
obecnych czasach. Całą relacje można przeczytać na stronie
www.solidarnosc-tesco.pl.
4) Na 25-26 stycznia Komisja Zakładowa ustaliła termin
następnego spotkania w swoim gronie. W tych dniach będziemy mogli
m.in. wytyczyć ścieżkę, jaką będzie podążał związek w obecnym roku
5) Piotr Duda pokieruje w nowej kadencji NSZZ "Solidarność".
Duda otrzymał 166 głosów a dotychczasowy przewodniczący Janusz
Śniadek 139. Tak zadecydowali delegaci krajowi w październikowych
wyborach. W swoim wystąpieniu wyborczym Piotr Duda zapowiadał
poprawę skuteczności Związku. Jak to określił: "ze skutecznością w
naszym związku jest różnie". - Za dużo czasu poświęcamy naszej
wspaniałej historii, a ja bym chciał aby była równowaga. Musimy być
skuteczni bo młodzi ludzie nie zapisują się do nas ze względu na historię.
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