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EUROPEJSKI KOMITET DIALOGU SPOŁECZNEGO DLA CUKROWNICTWA
30

stycznia

odbyło

się

plenarne

posiedzenie

Europejskiego

Komitetu

Dialogu

Społecznego w sektorze cukru. Głównym tematem obrad była trudna sytuacja na
Koleżanki, Koledzy
Zapraszamy do lektury
kolejnego 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 wydarzeniach z Waszych
Sekcji
i Organizacji zakładowych.

rynku cukru po

zniesieniu kwotowania jego produkcji przez Unię Europejską.

W spotkaniu związkową stronę Polską reprezentowali : Aleksander Jaworek, Stanisław
Lubaś i Adrian Dębowiak. W imieniu pracodawców organizacja CEFS, a ze strony
Komisji Europejskiej uczestniczył dyrektor ds. rynków Michael Scannell. Związki
zawodowe

zarzuciły

Komisji

Europejskiej

brak

jakichkolwiek

działań,

które

powstrzymywałby drastyczny spadek cen cukru. CEFS i EFFAT wspólnie wystosowali
stanowisko. Stanowisko zawiera sugestię dotyczące trudnej sytuacji na rynku cukru, w
którym zalecają opracowanie długoterminowych rozwiązań zapewniających stabilność
sektora.

Zapraszamy na stronę
sekretariatu:
http://solidarnosc-spozywcow.pl/

Uczestnicy posiedzenia plenarnego dla sektora cukrownictwa w Brukseli

PRZEMYSŁ 4:0 I ZMIANY TECHNOLOGICZNE W SEKTORZE
SPOŁECZNYM- ZWIĄZKOWE WARSZTATY
W dniach 4-6 lutego 2019 roku w Kopenhadze w gronie ekspertów i partnerów
społecznych dyskutowano o zagrożeniach i wyzwaniach związanych z tempem zmian
technologicznych, trendami w digitalizacji i automatyzacji oraz potrzebnych nowych
umiejętnościach w przemyśle spożywczym państw nadbałtyckich.
Podczas warsztatów szukano odpowiedzi na pytanie : czy wraz z nowymi
technologiami pozostanie miejsce pracy dla człowieka?

Uczestnicy warsztatów : D. Głogowski, R. Pawlak i Z. Sikorski

ORGANIZOWANIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
6 lutego 2019 roku, w Warszawie odbyło się spotkanie komisji doradczej Centrum
Organizacji Związków Zawodowych. COZZ to fundacja utworzona w Polsce w wyniku
realizacji uchwały o organizowaniu przyjętej przez IV Konferencję UNI EUROPA. COZZ
zostało utworzone do wspierania rewitalizacji i rozwoju związków zawodowych
w : Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech. Od 3 lat COZZ prowadzi pilotażowy
program organizatorski oraz szkolenia, warsztaty i konferencje. Fundacja w Polsce
współpracuje z NSZZ „Solidarność” i OPZZ. W spotkaniu wzięli m.in. udział : Christy
Hoffman – Sekretarz Generalny UNI GLOBAL oraz Harald Wiedenhofer – Sekretarz
Generalny EFFAT. Ze strony NSZZ „Solidarność”: przedstawiciele KS Pracowników
Telekomunikacji, KS Pracowników Handlu i Bankowości oraz Sekretariatu Przemysłu
Spożywczego (E. Święcicki). W czasie spotkania zostały przedstawione działania COZZ
w Czechach, na Węgrzech i Słowacji, które doprowadziły do powstania nowych
organizacji związkowych. Organizatorzy związkowi COZZ docierają do pracowników,
organizują

zainteresowanych, pomagają

wyłonić liderów

i

przejść

cały proces

rejestracji związku. Organizują dla nich szkolenia i warsztaty. Pomagają nawiązać
kontakt z Europejską Radą Pracowniczą, jeżeli taka działa. W Polsce takie działania
prowadzono wśród pracowników trzech firm z branży poligraficzej należących do
Koncernu AMCOR. Wszędzie udało się zorganizować związki, które rozpoczęły rozmowy
o sprawach pracowniczych z pracodawcą. Szybko nawiązano kontakt i uzyskano
wsparcie od Europejskiej Rady Zakładowej Amcor. W czasie dyskusji zwrócono uwagę
na potrzebę międzynarodowej solidarność związkowej. Podawano przykłady, na brak
reakcji czy chęci współpracy ze strony związków w ramach jednego koncernu. Mówiono
też o zwiększeniu współpracy między europejskimi centralami związkowymi. Zwrócono
również uwagę na to jak ważne jest żeby różne organizacje działające u jednego
pracodawcy nie konkurowały ze sobą. W trakcie spotkania przedstawiciele COZZ i KS
Pracowników Telekomunikacji NSZZ „S” podpisały porozumienie partnerskie w sprawie
współpracy przy organizacji związku w nowej firmie telemarketingowej w Polsce.

SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI SEKCJI HOTELI

Krajowa Sekcja Hotelarstwa i Gastronomii spotkała się 13 lutego w Warszawie.
W posiedzeniu wzięła udział B.Surdykowska z Biura Eksperckiego, Dialogu i Polityki
Społecznej Komisji Krajowej. Dyskutowano o sytuacji w branży. Podjęto decyzję
o nawiązaniu współpracy z Polską Izbą Turystyki, jako reprezentantem strony
pracodawców.

Przedstawiciele Sekcji Hotelarstwa z B. Surdykowską

WARSZTATY DLA MŁODYCH - 5-7 LUTY 2019,
SESIMBRA (PORTUGALIA)
W dniach 5-7 lutego 2019 roku odbyły się warsztaty organizowane przez Komitet
Młodych Europejskiej Federacji Związków Zawodowych (EFFAT) pod hasłem „Zmiana
związków zawodowych w celu lepszej reprezentacji młodych”. Przedstawicielem
„Solidarności” była Angelika Kozłowska z zakładów Tłuszczowych w Kruszwicy.

Uczestnicy warsztatów dla młodych – Sesimbra, Portugalia.

OZ 3434 W ZENTIS POLSKA SP. Z O.O.
"SOLIDARNOŚĆ TO JEDNOŚĆ SERC, UMYSŁÓW I RĄK ZAKORZENIONYCH
W IDEAŁACH, KTÓRE SĄ ZDOLNE PRZEMIENIAĆ ŚWIAT”
Organizacja Związkowa przy Zentis Polska Sp. z o.o. została powołana w lipcu 2018 roku
z inicjatywy pracowników niezgadzających się na panujące w firmie warunki zatrudnienia
i pracy. Jej założycielami są osoby zatrudnione w różnych działach, gdzie problemy
dotyczące zarobków oraz realiów systemu pracy były najbardziej odczuwalne. Na chwilę

Andrzej Mazur
Przewodniczący

obecną Organizacja zrzesza 118 członków. Jesteśmy młodą organizacją, ale możemy
pochwalić się wynegocjowanymi:


podwyżkami dla pracowników



dodatkowi „stażowemu”,



premii za frekwencję.

W bieżącym roku planujemy:


powołać Europejską Radę Zakładową z Organizacją Związkową z Zentis Aachen,



przeprowadzić wybory Społecznych Inspektorów Pracy,



doprowadzić

do

zmian

w

regulaminie

Zakładowego

Funduszu

Świadczeń

Socjalnych,

Tomasz
Romaniak
Sekretarz



wynegocjować kolejne podwyżki dla pracowników.

Wstąpiliśmy do Krajowej Sekcji Przemysłu Mleczarskiego, Spirytusowego i Koncentratów,
co daje nam ogromne możliwości udziału w szkoleniach oraz nawiązania kontaktów
i

wymiany

doświadczenia

z

przedstawicielami

innych

organizacji

związkowych.

Za pośrednictwem Sekretariatu zaprosiliśmy do Polski kolegów ze związków NGG
z macierzystego zakładu w Akwizgranie.
Zentis jest jednym z wiodących przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Europie.

Firma została

założona w Niemczech (Aachen) ponad 120 lat temu i specjalizuje się w przetwórstwie owoców i innych
surowców naturalnych. Produkuje komponenty owocowe i warzywne dla przemysłu mleczarskiego,
piekarniczo- cukierniczego, a także słodycze na rynek detaliczny. Oddziały Zentis zlokalizowane są w

Katarzyna
Jasińska
Skarbnik

Umiejętniości oraz odrobinę serca
w powstanie tego Biuletynu
włożyli: E. Święcicki , M. Sobiech
i E. Janicka

Niemczach, Rosji, USA, Polsce oraz na Węgrzech. Filia Zentis w Polsce znajduje się w Żelkowie
(województwo mazowieckie). Została założona w 1995 roku. Obecnie zatrudnia 279 pracowników.

