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BRANŻOWE SPOTKANIE OPŁATKOWE 

7 stycznia w Historycznej Sali BHP w Gdańsku przedstawiciele sekretariatów i sekcji 

branżowych spotkali się z członkami Prezydium Komisji Krajowej NSZZ 

„Solidarność” na tradycyjnym opłatku. Podczas spotkania Przewodniczący Komisji 

Krajowej Piotr Duda podsumował miniony rok. Mówiąc o 2019 roku szczegółowo 

omówił listę postulatów o realizację których „Solidarność” będzie zabiegała. 

 

Zbigniew Sikorski z Piotrem Dudą 

 

WALNE ZEBRANIE KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU 

MLECZARSKIEGO, SPIRYTUSOWEGO I KONCENTRATÓW 

SPOŻYWCZYCH 

 

W dniach 9 -11 stycznia w Koszelówce odbyło się WZD Krajowej Sekcji Przemysłu 

Mleczarskiego Spirytusowego i Koncentratów Spożywczych. W spotkaniu oprócz 

delegatów wzięli udział zaproszeni goście: Andrzej Burnat, przewodniczący oraz 

Stanisław Szkopek, zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu Płockiego, Dariusz 

Łącki, przewodniczący Sekretariatu Rolnictwa oraz Katarzyna Balcerek-Nowak z NSZZ 

„S” OSM Łowicz. Na posiedzeniu omawiano sytuacje w branży, przyjęto do Sekcji 

kolejne organizacje zakładowe oraz dokonano zmiany w regulaminie KS. 

Witamy!  

Zapraszamy do lektury kolejnego 

wydania biuletynu Sekretariatu 

Przemysłu Spożywczego, w którym 

chcemy się z Wami dzielić 

bieżącymi działaniami 

Sekretariatu.  

 

Uwaga ! 

Do biuletynu dodajemy stałą 

rubrykę NASZE ORGANIZACJE, 

w której co miesiąc będziemy 

prezentować posczególne 

organizacje zrzeszone  

w sekretaracie.  

Zachęcamy do przedstawienia 

Waszych organizacji.  

 

 

 

Zapraszamy na nową stronę 

sekretariatu: 

http://solidarnosc-spozywcow.pl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://solidarnosc-spozywcow.pl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegaci Krajowej Sekcji na Zebraniu 

 

NARODOWY HOLDING SPOŻYWCZY 

18 stycznia przewodniczący Krajowego Sekretariatu Zbigniew Sikorski oraz Zbigniew 

Jezierski, Piotr Petera i Stanisław Lubaś z Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”  

w Krajowej Spółce Cukrowej rozmawiali z Agnieszką Fido-Chmielewską- dyrektorem 

Departamentu Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 

z Andrzejem Chodkowskim- Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa.  

Rozmowa dotyczyła założeń oraz etapu prac nad powołaniem Narodowego Holdingu 

Spożywczego, którego utworzenie zapowiada rząd. Do końca kwietnia 2019 roku ma 

powstać koncepcja powołania holdingu, a Krajowa Spółka Cukrowa ma być głównym 

elementem powstającego podmiotu. Przewodniczący Sekretariatu stwierdził, że 

związkowi zależy na prowadzeniu dialogu społecznego w przemyśle rolno-spożywczym, 

bacznie będzie się przyglądał postępowi prac i wspierał słuszne działania struktur 

branżowych związku w tej kwestii. 

 

Uczestnicy spotkania w Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umiejętności oraz odrobinę serca 

w powstanie tego Biuletynu  

włożyli : Z. Sikorski, M. Sobiech 

i E. Janicka 

 

OM 3390 W NIELSEN 

“INDYWIDUALNIE, JESTEŚMY JEDNĄ KROPLĄ.  

RAZEM JESTEŚMY OCEANEM". 
RYUNOSUKE SATORO 

 
Organizacja w Nielsen powstała w czerwcu 2016 i aktualnie obecnej zrzesza 50 osób. Nie 

jesteśmy typową organizacją - istniejemy w międzynarodowej korporacji o branży 

badawczej, marketingowej, gdzie większość pracowników to ludzie młodzi tzw. „ milenialsi”, 

którzy w większości są zadowoleni z warunków swojej pracy i dla których stabilność 

zatrudnienia jest tematem drugorzędnym, bo potrafią zmieniać pracę z częstotliwością 

zmiany ubrań na modniejsze :). Po co w takim razie związki zawodowe w takiej korporacji ? 

Nic nie jest na tyle dobre, by nie mogło być lepsze i zawsze warto dążyć do zmian, nawet 

jeśli byłyby to zmiany z lepszego na najlepsze. Ponadto, w każdej nawet dobrze 

prosperującej korporacji musi być głos pracowników - niezależna instytucja, która 

wysłucha, doradzi, będzie stać na straży prawa pracy i zawsze po stronie pracowników, 

będzie reprezentantem załogi w kontaktach z pracodawcą. Mamy wiele wyzwań. W lutym 

rozpoczynamy serie spotkań informacyjnych dotyczący Pracownicze Programy Kapitałowe, 

dodatkowo w końcu po ponad dwóch latach działalności udało nam się przekonać 

pracodawcę do stworzenia lokalnej polityki antymobbingowej. Również bierzemy aktywny 

udział w zarządzaniu funduszem socjalnym - rozszerzyliśmy ofertę inicjatyw sportowo-

kulturalnych współfinansowanych przez fundusz tj. wspólne wyjścia do teatru, spływy 

kajakowe czy udział w biegu Color Run. Jednak najważniejsze dla nas, to szerzyć ideę 

związków zawodowych, w którą bardzo wierzymy i chcemy nią zarażać innych 

pracowników. Ufamy, że naszą związkową pasją 

i zaangażowaniem możemy wpływać na udoskonalenie naszej korporacyjnej codzienności. 

Dużą wagę przykładamy do rozmów z naszymi członkami. Raz w miesiącu organizujemy 

inspirujące spotkania przy kawie i ciastkach, rozmawiamy o tym, co byśmy chcieli 

zrobić/zmienić w naszej firmie. We wrześniu udało nam się zorganizować warsztaty 

wyjazdowe, gdzie oprócz tego, że się zintegrowaliśmy, to intensywnie pracowaliśmy nad 

założeniami na 2019 rok. 

 

Nielsen jest globalną spółką działającą w ponad 100 krajach i zajmującą analizą danych.. Od ponad 90 

lat firma dostarcza informacji i analiz opartych na naukowych dyscyplinach i innowacjach, nieustannie 

opracowując nowe sposoby odpowiedzi na najważniejsze pytania, z którymi mierzą się media, reklama, 

handel detaliczny i szybko rozwijające się sektory dóbr konsumpcyjnych. 

 


