Niezależny Samorządny
Związek Zawodowy
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Informator pracowniczy to comiesięczny, informator z działalności związku. Przedstawiać w nim
będziemy to, co robimy, gdzie jeździmy oraz z kim się spotykamy. Informator powstał po to, byście
Wy, związkowcy NSZZ „Solidarność”, mieli bieżące informacje z naszej działalności, a także o tym,
co zamierzamy zrobić w najbliższym czasie.
1) Od połowy stycznia do
ostatniego dnia kwietnia trwał
okres wyborczy. W tym czasie
przedstawiciele
związku
zawodowego odwiedzili wszystkie
sklepy Tesco, w których mamy
swoich członków. W
każdym
okręgu wyborczym (czasami okręg
składał się z paru sklepów)
staraliśmy się wybrać nowe
władze
związkowe,
czyli:.
przewodniczącego,
członków
komisji oddziałowej, delegatów na
WZD Tesco oraz elektów do
regionu.
Niestety,
nie
we
wszystkich sklepach udało nam się
przeprowadzić wybory z różnych
względów. W związku z tym
zamierzamy
je
ponownie
przeprowadzić w tych okręgach,
gdzie nie odbyły się w pierwszym
terminie. Stanie się to jednak nie
wcześniej
niż
po
okresie
wakacyjnym, bo w chwili obecnej
związek czekają inne czynności
związane
z
naszym
funkcjonowaniem, których na
późniejszy termin odwlec nie
możemy. Wkrótce na stronie

Kontakt z nami:

związkowej zostanie uzupełniona
tabela
nowo
wybranych
przewodniczących.
Adres strony: solidarnosc-tesco.pl
2) W dniach 20-21 maj nastąpi
Walny Zjazd Delegatów Tesco, na
którym delegaci sklepów wybiorą
nowe władze związkowe. Na
zjeździe tym wybierani będą m.in.:
Komisja zakładowa (wraz z
przewodniczącym),
Komisja
Rewizyjna, delegaci lub elektorzy
na WZD Sekcji Handlu.
Przewodniczący/a
związków
zawodowych – to osoba, która
będzie nas reprezentować przez
okres kadencji 2010-2014. Określa
ona plan działania i rozwoju
związku, w porozumieniu z
Komisją Zakładową.
Komisja Zakładowa – to ludzie,
którzy reprezentują nas przed
pracodawcą.
Komisja
ta
realizujące cele statutowe oraz
dąży do poprawy warunków pracy.
Komisja Rewizyjna – jest to
organ
kontrolny
nadzorujący
prawidłowe
funkcjonowanie

Przew. Katarzyna Sawicka – 508-144-674,
Sekretarz Agnieszka Klich – 517-762-168,

związku
pod
względem
finansowym oraz formalnym.
3) Tuż po naszych wyborach
związkowych przystąpimy do
rozmów z pracodawcą w sprawie
podwyżek . O dokładnym terminie
rozmów i efektach tych rozmów
będziemy informowali na bieżąco.
Wiemy, że na efekty tych rozmów
czeka
w
napięciu
wielu
pracowników. W chwili obecnej
prosimy jednak o jeszcze chwilę
cierpliwości.
4)
NSZZ
„Solidarność”
wystąpiło do pracodawcy z prośbą
o skrócenie czasu pracy w okresie
przedświątecznym.
Postulowaliśmy
o
to,
aby
pracownicy
w
dniu
przedświątecznym pracowali max.
do godz.24:00, a nie jak do tej
pory do godz. 6:00. Chcemy, aby
pracownicy cieszyli się czasem
spędzonym z rodziną.
Red: Basta Artur

Robert Rybka – 516-045-867,
Artur Basta – 663-045-864.

