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Szkolenie „Komunikacja w Negocjacjach”  

 6-7 września 2018 roku 

Dwudniowe szkolenie dotyczące komunikacji i negocjacji z pracodawcą  było 

pierwszym z cyklu szkoleń zorganizowanych dla przedstawicieli organizacji 

zakładowych zrzeszonych w Krajowym Sekretariacie Przemysłu Spożywczego NSZZ 

„Solidarność". Uczestniczyli w nim działacze z: Siedlec,  Łowicza, Żyrardowa, Lublina, 

Warszawy, Teresina i Ostródy. Głównym celem szkolenia było zdobycie wiedzy 

i umiejętności do prowadzenia efektywnych negocjacji a także szerzej rozumianej 

komunikacji. Doświadczony działacz związkowy to działacz, który potrafi się zachować 

w każdej sytuacji w rozmowie z pracodawcą. Uczestników warsztatów odwiedził 

drugiego dnia przewodniczący Piotr Duda. Władze Sekretariatu zapowiedziały 

kontynuację warsztatów szkoleniowych.  

 

Uczestnicy szkolenia 6 września 2018 r., Warszawa 

Seminarium  „Zrewidowana Europejska Karta społeczna” 
17 września  2018 r. 

NSZZ „Solidarność” oraz Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu 

Jagiellońskiego zorganizowały seminarium dotyczące „Zrewidowanej Europejskiej Karty 

Społecznej i możliwości jej ratyfikacji”.  Spotkanie było okazją do zastanowienia się 

nad rolą aktów międzynarodowych w krajowym systemie prawa pracy oraz wpływem 

„Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej” na inne systemy prawne. Uczestnicy 

ocenili zgodność polskich przepisów ze standardami wyznaczonymi przez 

postanowienia Karty. Krajowy Sekretariat reprezentowali: D. Krawczyk (Wawel),  

A. Biegun (Grupa Żywiec) i Z. Sikorski (Przewodniczący Sekretariatu).  

 

Drodzy,  

Zapraszamy do lektury 

trzeciego wydania biuletynu 

Sekretariatu Przemysłu 

Spożywczego, w którym 

chcemy się z Wami dzielić 

bieżącymi działaniami 

Sekretariatu.  

Dziękujemy za opinie i uwagi. 

Prosimy, piszcie o inicjatywach 

 i wydarzeniami z Waszych 

Sekcji i Organizacji 

zakładowych.  

 



Przy okazji pragniemy serdecznie podziękować : Komisji Zakładowej 

NSZZ „S” Oddział Kargowa oraz Komisji Zakładowej NSZZ „S” Wawel 

S.A Kraków za słodki poczęstunek podczas seminarium. 

 

 

Od lewej : D. Krawczyk, Z. Sikorski, A. Biegun i J. Lange 

 

Podziękowanie – służba przy grobie Ks. Popiełuszki 

Krajowy Sekretariat od wielu lat pełni służbę przy grobie patrona NSZZ „Solidarność” 

Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Kościele pw. Św. Stanisława Kostki w Warszawie. 

Koordynuje te działania Waldemar Sobkowicz. Składamy serdeczne podziękowania 

koleżankom i kolegom , którzy w tym roku byli na służbach: 

 z Cukrowni Werbkowice : Jan Bąk, Stanisław Kłos, Mateusz Bąk 

 z Nestle Kalisz : Wojciech Grzesiowski, Andrzej Nowacki, Grzegorz Trzęsacz 

 z SPC Warszawa :Waldemar Sobkowicz 

 z Agryfu Szczecin : Artur Kuświk z rodziną  

 z Kompanii Piwowarskiej :Danuta Przewoźna, Zofia Polak, Anastazja 

Widzińska, Maria Przychodna, Zofia Józefczak. 

 Z Mars Polska : Grzegorz Michalak. 

 W październiku obecność zapowiedzieli koledzy z Agrosu z Łowicza. 

Krajowy Sekretariat ruszył z programem edukacyjnym  
„ W RODZINIE SIŁA!” 

To akcja mająca wesprzeć rodziców w kształtowaniu postaw młodzieży wobec 

alkoholu. Jako organizatorzy zachęcamy dorosłych do dawania dobrego przykładu. 

Program został objęty honorowym patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej i patronatem medialnym Tygodnika „Solidarność”. Na posiedzeniu Rady 

Krajowej Sekcji Przemysłu Piwowarskiego  (6/7.09.2018) omawialiśmy szczegóły 

realizacji dalszych etapów akcji z przedstawicielami partnera programu, którym są 

Browary Polskie. Zapraszamy do odwiedzania strony http://www.wrodziniesila.pl/ 

 

http://www.wrodziniesila.pl/


 

 

ESDA 2018 – Europejska Akademia Dialogu Społecznego 

Na zaproszenie Krajowej Sekcji Młodych Monika Sobiech wzięła udział w Europejskiej 

Akademii Dialogu Społecznego (ESDA 2018) organizowanym przez Europejską 

Konfederacje Związków Zawodowych. Akademia ma na celu zapoznanie się  

z funkcjonowaniem dialogu społecznego w Unii Europejskiej. Nieoceniona była 

możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń z przedstawicielami związków zawodowych 

innych krajów europejskich. ESDA składa się z dwóch sesji. Pierwsza sesja Akademii 

odbyła się w Brukseli w dniach 24, 25 i 26 września 2018 r. Drugie 3-dniowe spotkanie 

odbędzie się w dniach 29, 30 i 31 października 2018.  

 

Uczestnicy Akademii w tym przedstawiciel Sekretariatu  M. Sobiech 



 
 

Reaktywacja Europejskiej Rady Zakładowej w Bahlsenie. 

 
 Europejskie Rady Zakładowe w koncernach międzynarodowych są platformą dla 

informacji i konsultacji przez związki zawodowe ważnych decyzji dla spółek. Ideałem 

są te działające, efektywne, mające możliwość wypowiedzenia swoich argumentów. 

ERZ w Bahlsen niestety od kilku lat nie funkcjonuje. Po długich staraniach 

podejmowanych przez Krajową Sekcję Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego  

i Piekarniczego NSZZ "S" zarząd spółki wyraził gotowość do podjęcia rozmów, które 

odbędą się w październiku w Hanowerze. Reprezentantem polskiej strony związkowej 

będzie Wojciech Pietrzko z „Solidarności”. 

 

   

  

 

 


