
Jak podaje Interia.pl – Lotte, ma
wkrótce zdecydować o budowie w
Świdnicy dwóch fabryk słodyczy
(tradycyjnych i japońskich pianek)
za 250 mln zł. Projekt Lotte jest na
tyle pewny, że już zapowiadają go
przedstawiciele Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

Decyzją Komisji Zakładowej nr
311 NSZZ „Solidarność” koszty
uczestnictwa w manifestacji we

Wrocławiu, oraz Pielgrzymki Ludzi
Pracy w Częstochowie w dniu
18.09.2011 pokryte będą z funduszy
związkowych. Wszystkich chętnych
na manifestację w dniu 17.09 oraz
Pielgrzymkę w dniu 18.09
zapraszamy do pokoju
związkowego. Jednocześnie
przypominamy członkom Komisji
Zakładowej o decyzji w sprawie
obowiązkowego uczestnictwa w
manifestacji. 

KONIEC PRAC NAD
UKŁADEM ZBIOROWYM

 Ponad rok czasu     trwały prace
nad  Zakładowym Układem
Zbiorowym Pracy.  W większości
będzie to taki sam dokument jak
obowiązujący za poprzedniego
właściciela. Znajdą się także nowe
zapisy. Załączniki do ZUZP będą w



nowym roku aktualizowane i
poddane weryfikacji. Chodzi tu w
szczególności o kategorie
zaszeregowania oraz przejście przez
etap wyceny poszczególnych
stanowisk pracy i zaszeregowania
(to one w większości stanowiły
problem w szybszym podpisaniu
układu). Na chwilę obecną czekamy
na cały dokument który zostanie
złożony w celach rejestracji do
Państwowej Inspekcji Pracy. 

KONTROLA  P. I. P

Na wniosek  Przewodniczącego
Dariusza Skorka i Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarność”
na terenie zakładu przebywał
Inspektor z Okręgowej Inspekcji
Pracy w Warszawie. Celem kontroli
były kwestie rozliczanie czasu
pracy, harmonogramowanie i
przestrzeganie przepisów
dotyczących zasad wymiarów
dobowych i tygodniowych.

Kontrola odbywa się na wniosek
pracowników w imieniu których
Komisja Zakładowa postanowiła
wystąpić do P.I.P. 

UOKIK UKARAŁ WEDLA 
ZA PROMOCJĘ

Prezes Urzędu zakwestionowała
między innymi  praktyki E. Wedel,
organizatora loterii promocyjnej
Ptasiego Mleczka. Praktyką, którą
zakwestionował Urząd były
niepełne informacje na
opakowaniach słodyczy.
Wątpliwości UOKiK wzbudziło to,
że opakowania Ptasiego mleczka
produkowanego przez E. Wedel nie
zawierały danych o czasie trwania
promocji. Prezes UOKiK nałożyła
na E. Wedel karę 72 917 zł. 

Wszystkich czytelników naszego
skromnego serwisu
informacyjnego zapraszamy na
stronę internetową, gdzie
znajdziecie więcej wiadomości,
oraz ciekawe artykuły. 

http://solidarnosc311.cba.pl


