GRUDZIEŃ 2011
1) 18 listopada nasz związek złożył "Regulamin Pracy" do
Państwowej Inspekcji Pracy w Krakowie z prośbą o skontrolowanie
dokumentu pod względem zgodności z "Kodeksem Pracy". Już 2 grudnia
doszło do pierwszego spotkania z przedstawicielem PIP-u, który zajmować
sie będzie sprawą tego dokumentu. Celem spotkania było ustalenie
przebiegu wydarzeń od przekazania wstępnych wersji "Regulaminu Pracy"
do czasu jego wprowadzenia przez pracodawcę. W sprawie Regulaminu na
pewno dojdzie do kolejnych spotkań z przedstawicielem PIP-u
prawdopodobnie jeszcze w grudniu. O decyzji Państwowej Inspekcji Pracy
z Krakowa na bieżąco będziemy informować na naszej stronie WWW,
gdzie znajdziecie więcej informacji na ten temat.
2) 23 listopada miało miejsce spotkanie z pracodawcą na którym
pracodawca przedstawił swoją wizję współpracy oraz mógł się dowiedzieć
o najbliższych planach "Solidarności". Na spotkaniu tym "Solidarność"
poinformowała, że Sekcja Handlu będzie organizowała akcje świąteczną
pod sieciami handlowymi, które planują prowadzić sprzedaż w Wigilię po
godzinie 14tej. Przy okazji wyjaśniono wiele wątpliwości jakie narosły w
ostatnim czasie. Ustalono, że nie ma żadnego zakazu na robienie zakupów
przez pracowników w czasie przerwy. Pracodawca oświadczył też, że nie
wydał żadnego rozporządzenia w sprawie targetów urlopowych. Jest to
szczególnie ważne, gdyż w wielu sklepach pracownicy zgłaszali
nieprawidłowości w planowaniu urlopów. Pracodawca na spotkaniu
wyraził też chęć wznowienia w styczniu rozmów z "Solidarnością" na
temat "Regulaminu Pracy".
3) Najdłużej w Wigilie pracować będą pracownicy Tesco.
Większość sieci handlowych przychyliła się jednak się do apelu
„Solidarności” i 24 grudnia skończy handel o godz. 14.00. NSZZ
„Solidarność” kolejny rok prowadzi akcję „Nie przehandluj pierwszej
gwiazdki”, zachęcającą do skrócenia handlu w Wigilię do godz. 14. Szef
związku Piotr Duda kilka tygodni temu wystosował do wszystkich sieci
handlowych apel o wcześniejsze zamknięcie sklepów w tym dniu.
Argumentował, że taka decyzja jest bardzo oczekiwana przez pracowników
sklepów. Korzystnie wpłynie też na wizerunek sieci. Zamknięcie sklepów o
godz. 14.00 zapowiedziały sieci Selgros, Netto, Ikea, Lewiatan i Lidl. Z
danych zebranych przez „Solidarność” wynika ponadto, że o 14.00
skończą również pracę sieci Praktiker, Biedronka i Kaufland. Godzinę
później – o 15.00 – zakończą pracę sieci Real, Carrefour, Auchan
Decathlon i Intermarche. Najdłużej w Wigilię pracować będą pracownicy
sieci Tesco oraz niektórych sklepów sieci Bomi. Tam handel zakończy się
o 16.00. O wiele więcej informacji można przeczytać na naszej stronie:
www.solidarnosc-tesco.pl
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