STYCZEŃ 2012
1) Zakończył się gorący okreś grudniowy. W tym czasie
przedstawiciele Solidarności pracujacy w handlu prowadzili akcje "nie
przehandluj pierwszej gwiazdki". W wielu miastach Polski w tym w
większości pod Tesco można bylo spotkać naszych kolegów, którzy
namawiali klientów do nie robienia zakupów w Wigilię po godzinie
14:00. Cała akcje uznajemy za udaną, bo większość sieci pozamykalo
swoje sklepy, a te które nie zamknęły nie mogły liczyć na duże obroty.
Kampania „Solidarności” zyskała sojusznika w osobie abpa
przemyskiego Józefa Michalika. Przewodniczący Konferencji
Episkopatu Polski przesłał list Piotrowi Dudzie, w którym wyraził
nadzieję, że związkowa akcja „przyniesie realną korzyść w
perspektywie utrwalania życia rodzinnego. Kampanię „Nie
przehandluj pierwszej gwiazdki” określił jako „ochronę dnia
wigilijnego przed naciskiem kultury zarobku, co w efekcie bardzo
rozbija rodzinę, mającą prawo do wspólnego przeżywanie świąt i
przygotowań do tych wydarzeń”. Dużo więcej o tej akcji można
przeczytać na naszej stronie WWW.
2) Na dni 30-31 stycznia nasz związek planuje Walny Zjazd
Delegatów. Informacja do pracodawcy o oddelegowania została
wysłana już na początku miesiąca i została ponowiona w obecnym
tygodniu. Ze strony związku zostały wysłane również zaproszenia na
sklepy. To drugie podejście naszej organizacji do zorganizowania
spotkania delegatów. Pierwsze zostało zablokowane z powodu dużej
ilości pracy w okresie przedświątecznym. Mimo braku w chwili
obecnej pracodawcy na oddelegowania prosimy, by wszyscy delegaci
skontatkowli się z Arturem Basta pod numerem 663-045-894 w celu
prawidłowego zarezerwowania noclegów na Walny Zjazd Delegatów
3) W dniach 17-18 stycznia spotkała się Komisja Zakładowa.
Do spotkania doszło mimo braku oddelegowań członków Komisji ze
strony pracodawcy. Było to dla nas bardzo ważne spotkanie, gdyż na
nim należało ustalić pare ważnych kwesti na nowy rok. W spotkaniu
uczestniczyła także dwójka przedstawicieli Komisji Rewizyjnej. Na
spotkaniu ustalono, że przed planowanym spotkanie delegatów
Komisja Rewizyjna postara się przeprowadzic kontrole.
4) Na początku tego roku powinny rozpocząć się sejmowe
prace nad obywatelskim projektem ustawy o płacy minimalnej. W
Sejmie odbyło się już spotkanie przedstawicieli NSZZ „Solidarność” z
Marszałek Sejmu, Ewą Kopacz oraz przewodniczącym sejmowej
komisji polityki społecznej i rodziny, Sławomirem Piechotą. Celem
przygotowanego przez NSZZ „Solidarność” obywatelskiego projektu
jest stopniowe podwyższanie minimalnego wynagrodzenia za pracę do
wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
w tempie zgodnym z tempem wzrostu gospodarczego. Pod projektem
zebrano ok. 350 tys. podpisów.
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