
PAŹDZIERNIK 2011
1)  W  dniach  27-28  września  doszło  do  spotkania  Komisji 

Zakładowej. Na spotkaniu Komisja miała możliwość spisania problemów, 
jakie  zostaną  przedstawione  pracodawcy  na  spotkaniu  w  połowie 
października. Związek ustalil też wstępny termin spotkania z węgierskim 
związkiem  KDFSZ,  z  którym  zaczelismy  współpracować  w  tym  roku. 
Związek rozpozna się także w zakresie stworzenia własnych transparentów, 
flag, kamizelek i innych gadżetów Solidarności pracowników Tesco, tak by 
na  organizowanych  przez  Komisje  Krajową  strajkach  i  pikietach  być 
bardziej  zauważanym.  Komisja  Zakładowa  miała  też  możliwość 
porozmawiania  z  prawnikiem  Piotrem  Koperem,  dostając  odpowiedzi 
między innymi  w  sprawie  negocjowanego  już  "Regulaminu  Pracy"  czy 
istniejacego  "Regulaminu  Społecznych  Inspektorów  Pracy".  Mogliśmy 
wysłuchać także zdania prawnika na temat "multiskilingu" i co możemy z 
tym zagadnieniem zrobić. Więcej na naszej stronie www.

2)  W  dniu  wczorajszym  miało  dojść  do  spotkania  Komisji 
Zakładowej z pracodawcą w celu omówienia bieżących problemów jakie 
występują  w  sklepach.  Do  spotkania  nie  doszło,  ponieważ  zaproszono 
jedynie  5  osób  z  Komisji  Zakładowej,  na  co  Komisja  zgodzić  się  nie 
mogła.  NSZZ  "Solidarność"  pracowników  Tesco  jest  największa 
organizacją  związkową  istniejącą  u  pracodawcy,  a  co  za  tym idzie  ma 
liczniejsze grono reprezentujacych je ludzi niż zaproszona ilość osób na 
spotkanie. Jednocześnie w związku z brakiem obecności naszej organizacji 
na spotkaniu z pracodawcą pragniemy poinformować, że problemy jakie 
zauważa nasz związek zostaną spisane w piśmie do pracodawcy z prośbą o 
odpowiedź. Więcej na naszej stronie www.

3)  Rząd  zadecydował  o  podniesieniu  płacy  minimalnej.  Od 
pierwszego  stycznia  2012  roku  będzie  ona  wynosić  1500  złotych. 
Dotychczas  było  to  1386 złotych.  Według związkowców jest  to  jednak 
zdecydowanie  za  mało.  Obecna  płaca  minimalna  wynosi  40,8  proc. 
średniej płacy w Polsce. Związkowcy z "Solidarności" wyliczyli,  że aby 
wynagrodzenie minimalne osiągnęło połowę przeciętnej pensji (do czego 
Solidarność dąży), musiałoby wynieść 1591,99 zł. 

4)  17  września  we  Wrocławiu  odbyła  się  wielotysięczna 
manifestacja  europejskich  związków  zawodowych.  Przez  kilka  godzin 
ulicami  stolicy  Dolnego  Śląska  maszerowało  kilkadziesiąt  tysięcy 
związkowców z całej  Europy, w proteście przeciwko prowadzonej przez 
kraje  UE  polityce  gospodarczej.  Manifestacja  zakończyła  się  na 
wrocławskim rynku.  Nie  możemy pozwolić,  aby  walka  z  kryzysem była 
pretekstem do walki z i pracownikiem i człowiekiem. Nie możemy dopuścić,  
aby  ci  krwiopijcy  patrzyli  do  cudzej  kieszeni.  Kieszeni  pracownika  i  
najuboższego – powiedział  do zgromadzonych na rynku demonstrantów, 
Piotr Duda przewodniczący NSZZ „S”. Więcej na naszej stronie www.
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