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CO DALEJ Z DIALOGIEM W BRANŻY SPOŻYWCZEJ?
13 marca odbyło się spotkanie zorganizowane przez Krajowy Sekretariat Przemysłu
Spożywczego NSZZ „Solidarność” z przedstawicielami pracodawców. Trójstronny zespół
branżowy dla sektora spożywczego został powołany do życia w styczniu 2017 r., jednak od
Drodzy Czytelnicy!
Zapraszamy do lektury
wiosennego wydania
biuletynu Sekretariatu
Przemysłu Spożywczego,
w którym przedstawiamy
działania Sekretariatu.

Prosimy, podzielcie się z nami
informacjami z Waszych
sektorów, spotkań
i Organizacji.
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w którym oprócz członków Solidarności, brali udział także przedstawiciele organizacji
pracodawców, takich jak: Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego, czy Związek
Przedsiębiorców i Pracodawców, omówiono tematy, jakie Trójstronny Zespół Branżowy
przedłoży wkrótce w piśmie do ministra przedsiębiorczości i technologii. I tak strona
społeczna zgłosiła następujące tematy: powołanie narodowego holdingu spożywczego,
powołanie
w

holdingu hotelowego, kwestia Przemysłu 4.0
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Tytoniowej). Jednak najważniejszym z tematów, który ma być poruszony w pierwszej
kolejności, będzie sprawa szarej strefy w sektorze spożywczym. Musimy ustalić, w jaki
sposób walczyć ze złą działalnością w produkcji żywności, bo skutki tego są dla
pracodawców bardzo bolesne. Chodzi np. o obrót nielegalną żywnością, czy fałszowanie
żywności. Co ciekawe i bulwersujące, a o czym chyba mało kto wie, to to, że co trzecia
bułka sprzedawana w Polsce jest niewiadomego pochodzenia. Kolejną kwestią, którą warto
poruszyć w trakcie trójstronnych spotkań jest marnowanie żywności, a także sprawa
wyraźnego znaczenia pieczywa świeżego i pieczywa mrożonego. Nasze pieczywo jest
jednym z najlepszych w Europie, ale przychodzą już tacy producenci, którzy Podstawę
prawną oddelegowania zapewnia art 31 ust. 3

ustawy o Związkach Zawodowych

„zarzynają polski rynek". Jak nie zaczniemy działać, to będziemy jeść bułki niemieckie i
francuskie.

Umiejętności oraz odrobinę serca
w powstanie tego Biuletynu
włożyły : M. Sobiech i E. Janicka.

Przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców na spotkaniu.

CERTYFIKAT „PRACODAWCA PRZYJAZNY PRACOWNIKOM"
DLA SPÓŁKI CUKROWEJ

Na wniosek organizacji NSZZ „Solidarność" w Südzucker Polska S.A. zgłoszono w 2018
roku firmę do konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom". Celem konkursu jest
promowanie

pracodawców,

którzy

wyróżniają

się

w

stosowaniu

dobrych

praktyk

w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność
zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do
zrzeszania się w związki zawodowe. Südzucker znalazł się wśród 22 wyróżnionych firm,
jako jedyny z branży spożywczej, której organizacja jest w naszym Sekretariacie. Obecna
sytuacja w koncernie uległa zmianie, jeden z pięciu zakładów produkcyjnych będzie
zamykany (cukrownia Strzyżów). Jest to spowodowane nadprodukcją cukru w Europie i na
świecie oraz ograniczeniami w dostępności surowców. Związkowcy podczas ostatnich
rozmów wynegocjowali znacząco wyższe odprawy dla pracowników, których miejsca pracy
są

likwidowane.
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Pracodawca

z zadowoleniem przyjął Certyfikat, będzie mógł się nim posługiwać przez okres trzech lat.

ZESPÓŁ DS. PRZEMYSŁU
W dniu 27 marca 2019 r w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ „S" w Warszawie odbyło się
posiedzenie Zespołu ds. Przemysłu. Dyskutowano o polityce surowcowej Państwa „Bogactwo i Zrównoważony Rozwój", omówiono sytuację w poszczególnych branżach, oraz
doprecyzowano tematykę pracy Zespołu na 2019 rok.

Członkowie Zespołu podczas spotkania 27 marca 2019 roku.

