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ŚWIĄTECZNE POSIEDZENIE RADY SEKRETARIATU 

 6 grudnia w Warszawie na ostatnim w 2018 roku posiedzeniu Rady Sekretariatu 

omawiano sprawy bieżące branży. Przyjęto Uchwałę o uruchomieniu nowej strony 

internetowej. Podjęto ostateczne decyzje dotyczące organizacji przyszłorocznej 

Spartakiady Przemysłu Spożywczego. Impreza odbędzie się dniach 20-23 czerwca 

2019 roku, w Ostrowie Pieckowskim. Rozmawiano o planach szkoleniowych dla 

organizacji w nowym roku oraz o rozwoju struktury. Posiedzenie zakończono 

spotkaniem opłatkowym, złożeniem życzeń i wspólnym odśpiewaniem kolęd. 

 

Posiedzenie Rady Sekretariatu - 6 grudnia 2018 roku 

 

POSIEDZENIE KOMISJI KRAJOWEJ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ" 

W GDAŃSKU   

W dniach 11 i 12 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Komisji Krajowej. 

Obrady były burzliwe i żywiołowe. Komisja Krajowa w Stanowisku podjętym podczas  

wzywa Rząd do podjęcia rzeczowego i skutecznego dialogu ze związkiem, przede 

wszystkim w zakresie: 

 pełnego odmrożenia kwot odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

 waloryzacji progów podatkowych oraz wysokości zryczałtowanych kosztów 

uzyskania przychodu osób fizycznych 

 uchylania wygaszania emerytur pomostowych 

Drodzy,  

Zapraszamy do lektury 

noworocznego wydania 

biuletynu Sekretariatu 

Przemysłu Spożywczego.  

Prosimy, piszcie o inicjatywach 

 i wydarzeniami z Waszych 

Sekcji 

 i organizacji zakładowych. 

Przy okazji życzymy : 

 wszelkiej pomyślności i 

sukcesów w Nowym Roku! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych składek członkowskich 

wnoszonych do związków zawodowych 

 urealnienia kwoty wolnej od podatku tak, aby służyła ona osobom najsłabszym 

ekonomicznie, chroniąc je przed zagrożeniem ubóstwem 

 modernizacji systemu ubezpieczeń tak, aby pracownicy o długoletnich 

okresach składkowych nabywali uprawnienie emerytalne bez względu na wiek 

życia oraz objęcia wszystkich wykonujących i świadczących pracę bez względu 

na formę umowy, proporcjonalnymi składkami emerytalno-rentowymi od 

osiąganych dochodów z każdego tytułu ubezpieczenia, z zachowaniem zasady 

30 krotności wzrostu wynagrodzeń, zatrudnionych w sferze finansów 

publicznych, proporcjonalnie do wzrostu wynagrodzeń funkcjonariuszy policji, 

starzy pożarnej…, przewidzianych na 2019 rok dla pozostałych zatrudnionych 

w jednostkach finansów publicznych. 

 przewidywanego wzrostu cen energii elektrycznej dla odbiorców 

przemysłowych i indywidualnych, systemu rekompensat dla odbiorców 

indywidualnych oraz mechanizmów ochrony rodzin przed skutkami ogólnego 

wzrostu cen towarów i usług, a co za tym idzie, zwiększonymi wydatkami 

gospodarstw domowych. 

Z hasłem obrad „Dość dyskryminowania pracowników” wchodzimy w Nowy Rok. 

Nieprzystąpienie Rządu do rzeczowego i konstruktywnego dialogu zmusi NSZZ 

„Solidarność” do podjęcia działań protestacyjnych. 

 

Członkowie Komisji Krajowej podczas obrad w dniu 11 grudnia 2018 roku. 

GRAINER ZAINICJOWAŁ  WSPÓŁPRACĘ ZWIĄZKOWĄ 

Organizacja związkowa w Grainer Packaging Sp. z o.o. korzystając z kontaktów  

z organizacją PRO-GE z Austrii rozpoczęła starania o utworzenie Europejskiej Rady 

Zakładowej dla całej grupy. Firma ma zakłady produkcyjne w wielu krajach 

europejskich w tym w : Czechach, Serbii, Słowenii, Niemczech, na Węgrzech. Greiner 

Packaging produkuje opakowania z tworzyw sztucznych dla przemysłu spożywczego, 

zarówno na rynki krajowe, jak i zagraniczne. W Polsce zakład mieści się w Teresinie 

pod Warszawą. W lutym odbędzie się w Wiedniu pierwsze spotkanie dla związkowców  

z Polski, Czech i Austrii. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn noworoczny tworzyli :  

Monika Sobiech, 

 Emilia Janicka i Piotr Fabiański. 

 

POSIEDZENIE RADY KRAJOWEJ SEKCJI PRACOWNIKÓW 

PRZEMYSŁU MIĘSNEGO, DROBIARSKIEGO I TŁUSZCZOWEGO 
17-18 grudnia w miejscowości Kruszwica odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji 

Pracowników Przemysłu Mięsnego, Drobiarskiego i Tłuszczowego NSZZ Solidarność oraz 

spotkanie opłatkowe. Członkowie rady przedstawili sytuacje w swoich zakładach pracy. 

Omówiono : podwyżki płac oraz premie świąteczne, sprawy zatrudnienia obcokrajowców, 

dynamiczną rotację pracowników, pakiety socjalne oraz różnice w płacach między 

nowozatrudnionymi a starszymi pracownikami. Rozmawiano także o dalszym rozwoju sekcji 

i przystąpieniu nowych komisji do jej struktur. Wstępnie ustalono termin oraz miejsce 

Walnego Zjazdu Delegatów Sekcji. 

 

Członkowie Rady Sekcji Mięsa  

XXIII MIĘDZYNARODOWA SPARTAKIADA PRZEMYSŁU 

SPOŻYWCZEGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”. 

W imieniu Rady Sekretariatu Przemysłu Spożywczego zapraszamy Was na XXIII 

Międzynarodową Spartakiadę Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”.   

Spartakiada odbędzie się w Ośrodku Wczasowym Ostrów Pieckowski w dniach 

od 20 do 23 czerwca 2019. Do zobaczenia w Pieckach   

 

Widok na ośrodek w Ostrowie Pieckowskim 

 


