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1) W dniach 30-31 stycznia odbył się Walny Zjazd Delegatów.
Na nową przewodniczącą naszej organizacji zdecydowaną
większością głosów wybrana została Elżbieta Jakubowska. Z kolei
Komisja Zakładowa została uzupełniona o pana Piotra Felkel z
Poznania. Delegaci mogli też uzupełnić braki w Komisji Rewizyjnej,
do której wybrano dwie nowe osoby: Eweline Arciszuk z Rybnika
oraz Szwajnoch Ewa z Chrzanowa. W drugim dniu zjazdu chwile dla
siebie miała Komisja Zakładowa, która postanowiła, że nowym
wiceprzewodniczącym w naszej Komisji będzie Sławomir Rarok z
Bytomia. Komisja pochwyliła się także ponownie nad postalutami,
jakie przedstawi pracodawcy. Więcej na naszej stronie www.
2) Już ponad 600 zgłoszeń i pomysłów rozwiązań różnych
problemów pracowników sklepów zarejestrowano na stronie
HiperWyzysk.pl prowadzonej przez NSZZ „Solidarność”. Od kilku
miesięcy na portalu swoje obserwacje dotyczące warunków pracy i
dialogu z pracodawcami mogą zgłaszać zarówno pracownicy jak i
klienci sklepów. Najczęstsze problemy, jakie zgłaszają pracownicy
branży handlowej to w kolejności: stres i mobbing, ponadnormatywne
obciążenie pracą i niskie wynagrodzenia. Ponad 12 godzin pracy
dziennie, brak wynagrodzeń za nadgodziny, brak przerw, łamanie
norm BHP, zatrudnianie na umowy śmieciowe i poniżanie
pracowników. Intencją twórców platformy było zwrócenie
pracodawcom uwagi na kłopoty wynikające z niskiego poziomu
komunikacji wewnątrz firm. Ze strony skorzystało jak dotąd przeszło
50 000 odwiedzających.
3) W dniu 9 lutego w Warszawie doszło do spotkania Rady
Sekcji Krajowej pracowników Handlu. "Solidarność" zrzeszająca
pracowników handlu zorganizuje w Polsce akcje na rzecz wolnych
niedzieli, która odbędzie sie 4 marca w dniu europejskiego dnia
niedzieli wolnej od pracy. Jest to inicjatywa europejska, która zrzesza
ponad 50 róźnych organizacji. Cała akcja zainicjowana jest przez
Europejskie Przymierze Niedzieli. Kolejną akcją jaką zorganizuje
"Solidarność tyczy się umów śmieciowych. Nadszedł czas by zacząć
głośno mówić o początku akcji, który poważnie dotyka pracowników
handlu. Jak pokazują wyliczenia, ponad 50% pracowników
zatrudnianych jest w handlu właśnie na umowach śmieciowych.
"Solidarnosć" w sprawie umów śmieciowych planuje zorganizować 29
lutego akcje przed stadionem narodowym. W tym dniu zorganizany
zostanie mecz towarzyski Polska - Portugalia. Będzie to tym samym
dobra okacja, by trafić do dużej grupy osób z naszym przekazem. Przy
okazji tej akcji, będziemy informować wszystkich o naszej stronie
HiperWyzysk.pl, by większa grupa społeczeństwa dowiedziała się o
naszej akcji i by osoby te mogły zglosić nadużycia występujące w
super i hipermarketach.
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