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Spotkanie polskich i ukraińskich związkowców z Coca Coli HBC.

Drodzy,
Przygotowaliśmy dla Was
drugie wydanie biuletynu
Sekretariatu Przemysłu
Spożywczego, w którym
chcemy się z Wami
dzielić bieżącymi
działaniami. Dziękujemy
za wszystkie informacje
zwrotne dotyczące
pierwszego testowego
wydania. Przyczyniają się
one do ulepszenia naszej
pracy. Zachęcamy także
do podzielenia się na
łamach biuletynu swoimi
działaniami
w ramach Waszych
Organizacji
Zakładowych/Sekcji.
Zainspirujmy się
nawzajem.

19 lipca 2018 r. w Warszawie odbyło się spotkanie polskich i ukraińskich związkowców z firmy Coca
Cola HBC. Zostały przedstawione oczekiwania obu stron, oraz omówiono warunki pracy w fabrykach
w Radzyminie i w Kijowie. Konflikt zbrojny wpłynął na znaczące pogorszenie standardów pracy,
w tym wynagrodzeń na Ukrainie. Strona polska zadeklarowała pomoc w dziedzinie szkoleń i wymiany
informacji. Było to pierwsze spotkanie, które jest dobrym początkiem dalszej współpracy.

Polscy i ukraińscy związkowcy z Coca Coli, pierwsza od lewej Edyta Lelewer, czwarty Wiesław Nieckarz (Przewodniczący „S”
w Coca Coli HBC), piąty Zbigniew Sikorski (Przewodniczący Sekretariatu),
dziewiąty Marek Kowalik.

Nowa Organizacja Zakładowa w Zentis Polska Sp. z o.o.
W dniu 27 sierpnia 2018 r. odbyło się zebranie
wyborcze władz nowoutworzonej organizacji
zakładowej w Zentis Polska Sp. z o.o. Organizacja
przystąpiła do Krajowej Sekcji Przemysłu
Mleczarskiego, Spirytusowego i Koncentratów
Spożywczych. Fabryka działa od roku 1997
w Żelkowie koło Siedlec, zajmuje się produkcją
komponentów owocowych dla przemysłu
mleczarskiego.

Członkowie organizacji na spotkaniu wyborczym w Oddziale „S” w Siedlcach

Witamy w Sekretariacie nową organizację oraz życzymy powodzenia!

Inicjatywa Sekcji pracowników przemysłu tytoniowego.
28 sierpnia 2018 r. Krajowa Sekcja Pracowników Przemysłu Tytoniowego w związku z planowanymi
zmianami „Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania wyrobów tytoniowych”
przedstawiła ocenę zaproponowanych zmian. Sekcja uwagi skierowała do: Premiera Mateusza
Morawieckiego, Elżbiety Rafalskiej (Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) oraz Łukasza
Szumowskiego (Ministra Zdrowia). Unijna dyrektywa w wielu punktach uderza w interesy polskich
pracowników. Przepisy krajowe powinny zapobiegać takiej dyskryminacji. Przypomnijmy, że Polska
jest największym producentem wyrobów tytoniowych w Unii Europejskiej. W rodzimym przemyśle
zatrudnionych jest 10 tysięcy osób, a ok 60 tysięcy uprawia tytoń.

III Turniej Zakładów Pracy 25-26 sierpnia w Łowiczu
Pamiętając o wydarzeniach Sierpnia 1980 roku, zorganizowano w Łowiczu, w dniach 25-26 sierpnia
2018 roku uroczyste obchody XXXVIII rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”. Podczas tych dni
odbył się III Turniej Zakładów Pracy. Honorowy Patronat nad uroczystościami objęli: Przewodniczący
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” – Piotr Duda, Przewodniczący Zarządu Regionu Mazowsze
NSZZ „Solidarność” – Andrzej Kropiwnicki, Burmistrz Miasta Łowicza – Krzysztof Jan Kaliński,
Starosta Powiatu Łowickiego – Krzysztof Figat.
W ramach Turnieju 25 sierpnia rozegrano zawody sportowe. Członkowie organizacji oraz zaproszeni
goście mogli się wykazać zarówno w grach zespołowych jak i indywidualnych. Do Łowicza przyjechały
drużyny z : Agryfu Szczecin, Nestle z Kalisza i Zakładów Tłuszczowych z Kruszwicy. W niedzielę
odprawiona została uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny i Członków NSZZ „Solidarność”. Drużyny

Drużyny biorące udział w III Turnieju Zakładów Pracy – 25.08.2018 r. w Łowiczu

