Niezależny Samorządny
Związek Zawodowy

informator pracowniczy
CZERWIEC 2010
W drugim numerze „informatora pracowniczego” dowiecie się o zakończonych wyborach oraz o
skutkach zakończonego Walnego Zjazdu Delegatów pracowników Tesco. Doszło również do
spotkania z pracodawcą w dniu 11 czerwca, poniżej przeczytacie o efektach tego spotkania.
Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.
1) W dniach 21-22 maja
odbył się Walny Zjazd Delegatów
pracowników Tesco. Na zjeździe
tym delegaci wybrali nową 18-to
osobową Komisje Zakładową w
składzie:
Katarzyna
Sawicka
(przewodnicząca, Kraków), Maria
Bem (zastępca, Ruda Śląska),
Elżbieta Jakubowska (zastępca,
Lubin), Danuta Pietrzyk (zastępca,
Warszawa),
Sabina
Polska
(zastępca,
Olsztyn),
Wioletta
Stanaszek (zastępca, Oświęcim),
Artur Basta (sekretarz, Ruda
Śląska),
Agnieszka
Klich
(skarbnik, Kraków),
Mariusz
Basta (Bytom), Dorota Bojczuk
(Stalowa Wola), Marcin Empel
(Nowe
Miasto
Lubawskie),
Barbara Gorazdowska (Tarnowskie Góry) Krzysztof Lewicki
(Tomaszów Mazowiecki), Beata
Michajluk
(Świdnica),
Irena
Nowak
(Gubin),
Krystyna
Podgórska
(Olsztyn),
Marek
Rozkosz (Bytom), Magdalena
Zydler (Łódź).
Wybrana została również nowa
5-cio
osobowa
Komisja
Rewizyjna,
w
składzie:
Robert Rybka (przewodniczący,
Kraków), Anna Andrzejewska

Kontakt z nami:

(Kalisz),
Mariola
Nalepka
(Włocławek), Henryk Przybylak
(Jelenia Góra),
Włodzimierz
Wojciechowski (Ruda Śląska).
2) Zakończyły się wybory we
wszystkich
sklepach,
dlatego
przedstawiamy
Wam
nasze
Komisje Oddziałowe w liczbach.
Ogólnie powstało 32 Komisji
Oddziałowych, zrzeszających 58
sklepów na terenie całej Polski.
Skład
wszystkich
Komisji
Oddziałowych znajduje się na
naszej stronie WWW.

3) W dniu 11 czerwca doszło
do spotkania Komisji Zakładowej
„Solidarności” z przedstawicielami
Tesco. Na spotkaniu tym oprócz
tematu naszych
wynagrodzeń
Komisja Zakładowa otrzymała
informacje jakimi zagadnieniami
operacyjnymi firma zajmować się
będzie w najbliższym czasie :
wymiana
wszystkich
paleciaków z ręcznych
na
elektryczne (proces ten już się
zaczął i będzie kontynuowany)
- wymiana odzieży roboczej, na
bardziej przyjazną pracownikom

Przew. Katarzyna Sawicka – 508-144-674,
Agnieszka Klich – 516-045-863,

(oprócz lad, tam ubiór niedawno
był wymieniany). Wymiana będzie
dobywać się etapami, ze względu
na koszt tej inwestycji
- wymiana wszystkich skanerów
przy kasach na optyczne, co
pozwoli na szybsza pracę (skaner
optyczny skanuje towar z trzech
stron, co powoduje, że nie musimy
niepotrzebnie obracać produktem
w celu wyszukiwania kodu
kreskowego)
− zmiana zasad towarowania w
celu ułatwienia pracy na stoiskach
i w magazynie. Ogólnie będzie
mniej towaru, który będzie
przychodził na sklepy, przez co
mniej towaru będzie również na
magazynach.
Powyższe działania są
efektem zgłaszanych przez naszą
Solidarność problemów, jakie
wcześniej
przekazali
nam
pracownicy Tesco.
Komisja dowiedziała się
również o planach podwyżkowych
na rok 2010. Szczegóły znajdują
się w spisanym na spotkaniu
protokole oraz w informacji
przesłanej do przewodniczących.
Red: Basta Artur

Robert Rybka – 516-045-867,
Artur Basta – 663-045-864.

