CZERWIEC 2011
W tym miesiącu zaprezentujemy wszystkim członkom dwa numery
"Informatora związkowego". Spowodowane jest to dużą ilością wiadomości
jaką już mamy Wam do zaprezentowania, a także informacjami z najbliższych
dni.

1) Z inicjatywy Europejskich Związków Zawodowych Uni Europa
oraz zrzeszenia europejskich pracodawców EuroCommerce w dniu
09.05.2011 r. w Londynie odbyła się konferencja na temat Wdrożenia
Wielosektorowych Wytycznych dotyczących przemocy strony trzeciej. W
trakcie konferencji omawiano znaczenia zagadnienia przemocy strony
trzeciej w miejscu pracy i środki przeciwdziałania temu zjawisku. Zebrani
omawiali wdrożenie międzysektorowych wytycznych dotyczących
przeciwdziałania przemocy i nękaniu ze strony osób trzecich, np. klientów
w sklepach, w sytuacjach związanych z pracą. Celem wytycznych jest
zapewnienie, że każde miejsce pracy ma ukierunkowaną na efekty
politykę, która odnosi się do kwestii przemocy ze strony osób trzecich.
Wytyczne określają praktyczne kroki, które mogą być podejmowane przez
pracodawców, pracowników i ich przedstawicieli/ związki zawodowe, aby
zmniejszyć, zapobiegać i łagodzić problemy. Zgodnie z prawem UE i
krajowym, zarówno pracodawcy jak i pracownicy mają obowiązki w
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wiecej informacji na naszej
oficjalnej stronie www.
2) 27 maja doszło do spotkania Sekcji Handlu. Przedstawiciele
Sekcji doszli do wniosku, iż w handlu nie dzieje się najlepiej. W związku z
czym Sekcja Handlu ma pomyśleć nad akcją przypominającą klientom, po
co są związki w sieciach handlowych oraz o co związki walczą. Jak
powiedziałem sytuacja pracowników pracujących w handlu pogarsza się i
nie tyczy się to już tylko sieci Biedronka. Ograniczanie ilości pracowników
na sklepach, coraz większa ilość pracy oraz brak szkoleń dla pracowników
to poważne przewinienia pracodawców. Czesto te braki skutkują agresją ze
strony klentów. Dlatego tak ważne jest przedstawienie warunków pracy,
jaką fundują nam pracodawcy w handlu.
3) W dniach 5-6 maja doszło do spotkania Komisji Zakładowej. Na
spotkaniu tym doszło do spisania problemów ludzi z całej Polski.
Problemy te związek przekaże i będzie się starał omówić je z pracodawcą.
Ważnym elementem spotkania było też zastanowienie się na dalszym
kierunkiem, w którym związek powinien zmierzać. Komisja postanowiła
umocnić swoją pozycję w regionie Europy środkowo-wschodniej. W tym
celu spotkał się z Węgrami 27 maja w Krakowie. Zaproszeni Węgrzy dali
nam możliwość porzeszenia wiedzy w zakresie problemów pracowników
Tesco w regionie, a także mogliśmy nawiazać współprace, by skutecznie
"walczyć" o prawa pracowników. Siła naszego związku od pewnego czasu
stoi w miejscu, więc kierunek otwarcia się na współpracę międzynarodową
wydaję się być najlepszym wyjściem.
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