
Biuletyn Sekretariatu Przemysłu 

Spożywczego  

Kwiecień 2019  

Drodzy Czytelnicy 

Zapraszamy do lektury kwietniowego wydania biuletynu Sekretariatu Przemysłu Spożywczego. Podobnie jak w 

poprzednich biuletynach chcemy się z Wami podzielić bieżącymi działaniami Sekretariatu. Dziękujemy za przesyłane 

opinie i uwagi. Prosimy, piszcie o inicjatywach i wydarzeniami z Waszych Sekcji i Organizacji zakładowych.  

DROGA KRZYŻOWA LUDZI PRACY 

12 kwietnia ulicami warszawskiego Żoliborza przeszła XIX Procesja Drogi Krzyżowej zorganizowanej 

przez NSZZ „Solidarność”. W tym roku w sposób szczególny uczczono śmierć patrona „Solidarności” 

w związku z 35-leciem Jego męczeńskiej śmierci. 

Przemarsz, jak zwykle rozpoczęto od grobu Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.  

Sekretariat reprezentowali: B. Komuda. K. Fryc, T. Garbaliński (na zdjęciu) 

 

 

 

 

MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA PRACY 100 LAT DZIAŁALNOŚCI! 
W dniu 3 kwietnia 2019 r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła 

się konferencja z okazji stulecia działalności Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) 

pt. „MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA PRACY 1919-2019: WSPÓLNA PRZESZŁOŚĆ – 

LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ (PRACY)”. Uczestników konferencji przywitała i dokonała 

wprowadzenia Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem 

konferencji było upamiętnienie wspólnej historii Polski i MOP.  

Część konferencji stanowiła dyskusja z udziałem przedstawicieli rządu, 

partnerów społecznych, instytucji publicznych i środowisk naukowych, a kanwą do niej 

był Raport Globalnej Komisji ds. przyszłości pracy „PRACA NA RZECZ LEPSZEJ 

PRZYSZŁOŚCI”. Raport przedstawił Marcus Pilgrim, Dyrektor Biura Subregionalnego 

MOP w Budapeszcie. Krajowy Sekretariat Przemysłu Spożywczego reprezentował 

przewodniczący Zbigniew Sikorski oraz Stanisław Lubaś przewodniczący KS Przemysłu 

Cukrowniczego. 

        CUKROWNICY W WARSZAWIE 

W dniu 05 kwietnia odbyło się posiedzenie Krajowej Sekcji 

Pracowników Przemysłu Cukrowniczego. Przewodniczący 

Sekcji Stanisław Lubaś przedstawił działania jakie 

podejmuje na szczeblu Komisji Dialogu Społecznego w 

sektorze cukru w UE, w związku z uwolnieniem rynku 

cukru poprzez zniesienie kwot i limitów produkcyjnych, co 

ma bezpośrednie przełożenie na dramatycznie niskie ceny 

cukru w Polsce i świecie. Zebrani przedstawili trudną 

sytuację w poszczególnych koncernach cukrowych i 

działania jakie podejmują, aby bronić spraw 

pracowniczych. Pocieszająca informacją, jest taka, że nie 

są przewidywane zwolnienia pracowników ani zamykanie 

cukrowni poza jedną w której nie ma organizacji NSZZ 

„Solidarność”. W spotkaniu wziął udział przewodniczący 

Sekretariatu Zbigniew Sikorski, który poinformował o 

działaniach Sekretariatu. 

 

Uczestnicy spotkania z sektora cukrownictwa 

http://solidarnosc-spozywcow.pl/miedzynarodowa-organizacja-pracy-100-lat-dzialalnosci/


 
 

PRZEDSTAWICIELE SEKCJI MIĘSA W OSTRÓDZIE 
  

 

Przedstawiciele Sekcji Mięsa w Ostródzie 

  W dniach 11-12 kwietnia w Ostródzie odbyło się posiedzenie Rady 

Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Mięsnego, Drobiarskiego i 

Tłuszczowego NSZZ Solidarność. Sekretarz Podczas posiedzenia 

rozmawiano o problemach w sektorze mięsa i produkcji tłuszczów 

roślinnych. Omówiono kwestię podwyżek i innych dodatków dla 

pracowników naszych zakładów. Przedstawiono sytuację w 

poszczególnych zakładach pracy. Dyskutowano o problemach 

związanych z zatrudnieniem obcokrajowców ich zaangażowaniu do 

pracy oraz przestrzeganiem przez nich zasad bhp. Angelika 

Kozłowska – skarbnik sekcji przedstawiła wykonanie budżetu sekcji 

za 2018 rok oraz plan budżetu na 2019 rok. Przewodniczący sekcji 

mówił o potrzebie rozwoju sekcji o potrzebie przyjmowania nowych 

organizacji zakładowych oraz pozyskiwaniu nowych członków. 

Ustalono termin i miejsce WZD Sekcji. Na koniec wystąpili zaproszeni 

goście: Przewodniczący Sekretariatu – Zbigniew Sikorski, 

Przewodniczący Komisji Zakładowej z Morlin – Krzysztof Potomski. 

  

 

 

SPOTKANIE Z GŁÓWNYM INSPEKTOREM PRACY 

 

Kilka dni temu w warszawskiej siedzibie Komisji Krajowej odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowego Sekretariatu, przybyłych z różnych 

zakładów z Polski, z panem Wiesławem Łyszczkiem Głównym Inspektorem Pracy i jego zastępcą panem Bogdanem Drzastwą oraz ekspertami z GIP. 

Debata dotyczyła problemu łamania przepisów prawa pracy przez pracodawców oraz stanu bezpieczeństwa pracy. Dyskutowano o konieczności 

podjęcia kroków prawnych, które pozwoliłyby doprowadzić warunki pracy do poziomu jak najbardziej bezpiecznego. Główny Inspektor zachęcał do 

jak najpowszechniejszego powoływania Społecznych Inspektorów Pracy w zakładach, gdyż to oni są „zbrojnym ramieniem” Inspekcji, mają 

stosowne uprawnienia i znają dobrze miejsce pracy. Ponadto poinformował o konkursie na „Najaktywniejszego społecznego inspektora pracy”, który 

po raz pierwszy ma również krajowy szczebel. Termin kolejnego spotkania to wrzesień bieżącego roku. 

 

WYBORY W KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ PRZY PHILIP MORRIS POLSKA S.A. 

W dniu 16 kwietnia br. w Dobczycach k. Krakowa odbyło się Zakładowe Zebranie 

Delegatów NSZZ „Solidarność” przy Philip Morris Polska S.A.   

Głównym celem zebrania było dokonanie wyboru przewodniczącego Komisji  

w związku z przejściem Rudolfa Greca wieloletniego przewodniczącego Komisji i 

członka Krajowej Rady Sekretariatu Przemysłu Spożywczego na emeryturę.  

W wyniku tajnego głosowania przewodniczącym Komisji został wybrany Jacek 

Łabędzki  

(na zdjęciu od lewej R. Grec, Z. Sikroski i J.Łabędzki).  

Serdecznie gratulujemy! 

 

   

 

 



 

 

ORGANIZACJA W MORLINACH 
  
„Solidarność” w Morlinach istnieje formalnie od września 1980 r. Powstanie organizacji związkowej poprzedziły protesty 

organizowane przez załogę już w sierpniu 1980 r. Silna „Solidarność” oraz wysoka jakość produktów Morlin w latach 80. i 90. 

powodowały, że zarobki w  Morlinach były jedne z najwyższych w województwie Warmińsko – Mazurskim. Dzięki „Solidarności” w 

naszym zakładzie prawa pracownicze są skutecznie egzekwowane a przepisy BHP przestrzegane. Od kilku lat z rzędu z 

powodzeniem negocjujemy podwyżki płac dla wszystkich pracowników (ostatnie podwyżki od 1 stycznia: od 200 zł do 340 zł br.) 

Z naszej Organizacji wywodzi się nasz wieloletni Przewodniczący Regionu Warmińsko – Mazurskiego NSZZ „Solidarność” 

Józef Dziki, a także obecny zastępca Przewodniczącego ZR W-M i Skarbnik Krzysztof Krzyżaniak. 

W obecnej kadencji 2018 – 2023 pracowników Morlin reprezentuje 15-osobowy Zarząd. Chwalimy sobie owocną współpracę  

z Sekretariatem Przemysłu Spożywczego „S” z Przewodniczącym Zbyszkiem Sikorskim na czele oraz działamy w Sekcji Przemysłu 

Mięsnego, Drobiarskiego i Tłuszczowego „S”, na którego czele stoi Piotr Fabiański. 

 

O zakładzie 

Zakłady Mięsne „Morliny” rozpoczęły działalność w 1975 roku. Mając najlepszych technologów i kapitał, w tamtym czasie szybko 

stały się liderem branży mięsnej w Polsce. W 1999 roku sprywatyzowane, przeszły w ręce hiszpańskiego Campofrio, a od 2004 

należą do Animex Foods. Animex wchodzi w skład Grupy Smithfield Foods i WH Group, które są razem największym na świecie 

producentem mięsa i produktów z mięsa. 

Placówka Animex Morliny produkuje najwyższej jakości produkty wędliniarskie (m.in. słynne Berlinki). Marka Morliny jest 

nowoczesna, innowacyjna a produkty smaczne, wykonywane w najwyższym standardzie jakości i bezpieczeństwa IFS, BRC 

uznawane na całym świecie. 

  

 
 

 


