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Koleżanki i Koledzy 

Zapraszamy do lektury majowego wydania biuletynu Sekretariatu.         

Dziękujemy za Wasze uwagi i opinie. Tradycyjnie prosimy, piszcie do nas, 

dzieląc się swoimi problemami i pomysłami.  

W numerze : 

 Umowa programowa pomiędzy Prezydentem Andrzejem Dudą i KK NSZZ 

„Solidarność”. 

 Apel do członków Związku przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy. 

 Maspex pomaga w walce z pandemią. 

 „Solidarność” chroni przed  utratą pracy—wideokonferencja  Prezydium KK z  

przedstawicielami branż. 

 Bezpieczny powrót do pracy—zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy. 

 Sukces naszej młodej organizacji związkowej z OSM Myszków. 

 Dzień Pracownika Przemysłu Spożywczego. 

 Akcja Sekretariatu „Kupuję  naSze Produkty”. 

 Przemysł spożywczy w liczbach. 
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UMOWA PROGRAMOWA POMIEDZY PREZYDENTEM ANDRZEJEM DUDĄ  

I KK NSZZ „SOLIDANOŚĆ” 

MASPEX POMAGA W WALCE Z PANDEMIĄ  

 

WYDARZYŁO SIĘ W MAJU  

Poniżej przedstawiamy treść umowy programowej 
podpisanej przez KK NSZZ „Solidarność” z Panem 
Prezydentem Andrzejem Dudą.  

Czytaj więcej  na:                                                            
http://solidarnosc-spozywcow.pl/umowa-
programowa-pomiedzy-prezydentem-andrzejem-
duda-a-kk-nszz-solidarnosc/ 

 

Maspex jako „producent żywności” w okresie pandemii 

nie tylko produkuje i dostarcza swoje produkty do 

sklepów, ale nie zapomina również o tych, którzy w tym 

czasie najbardziej potrzebują wsparcia.  

Czytaj więcej na:    

 http://solidarnosc-spozywcow.pl/maspex-pomaga-w-

walce-z-pandemia/ 

 

 APEL DO CZŁONKÓW ZWIĄZKU PRZEWODNICZĄCEGO  

KK NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PIOTRA DUDY  

Członkowie NSZZ „Solidarność”. Drodzy Przyjaciele. 

5 maja 2020 roku  podpisana została „Umowa 
Programowa” pomiędzy NSZZ „Solidarność” a 
kandydatem na Prezydenta RP Andrzejem Dudą.  

Czytaj więcej na:  

http://solidarnosc-spozywcow.pl/apel-do-
czlonkow-zwiazku-przewodniczacego-kk-nszz-
solidarnosc-piotra-dudy/ 
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SOLIDARNOŚĆ CHRONI PRZED UTRATĄ PRACY—WIDEOKONFERENCJA  

PREZYDIUM KK Z PRZEDSTAWICIELAMI BRANŻ   

W środę 13 maja 2020 r. przeprowadzona została 

wideokonferencja, w której udział  wzięli Przewodniczący  

Piotr Duda , członkowie Prezydium KK NSZZ „Solidarność”  

oraz przedstawiciele struktur branżowych.  

Czytaj więcej na:  

http://solidarnosc-spozywcow.pl/solidarnosc-chroni-

przed-utrata-pracy-wideokonferencja-prezydium-kk-

z-branzami/ 

 
BEZPIECZNY POWRÓT DO PRACY — ZALECENIA  

PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY 

W związku ze stopniowym odmrażaniem gospodarki, 

pracownicy i pracodawcy powinni przygotować się na 

bezpieczny powrót do pracy.  

Czytaj więcej na:  

http://solidarnosc-spozywcow.pl/bezpieczny-

powrot-do-pracy-zalecenia-panstwowej-inspekcji-

pracy/ 

 

 

W dnu 27 maja 2020 r. działająca od niespełna roku 

Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Okręgowej 

Spółdzielni Mleczarskiej Myszków podpisała nowy 

regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych  

Czytaj więcej na:  

https://tysol.pl/a48974-Nowy-Regulamin-

Zakladowego-Funduszu-Swiadczen-Socjalnych-w-

Okregowej-Spoldzielni-Mleczarskiej-Myszkow 

PODPISANIE POROZUMIENIA W SPRAWIE NOWEGO REGULAMINU  

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W OSM MYSZKÓW  
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DZIEŃ PRACOWNIKA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO  

31 maja 2020 r. przypada Dzień Pracownika Przemysłu 
Spożywczego. Z tej okazji Rada Sekretariatu składa 
najlepsze życzenia członkom NSZZ „Solidarność” oraz 
pracowników branży spożywczej.  

Czytaj więcej na:  

http://solidarnosc-spozywcow.pl/dzien-pracownika-

przemyslu-spozywczego/ 

 

ILIP MORRIS 

    W maju ruszyliśmy ze społeczną akcją „Kupuję naSze Produkty”. Ideą 

akcji jest promowanie produktów wytwarzanych w firmach, których 

organizacje zakładowe tworzą Sekretariat. W ten sposób chcemy 

wspierać funkcjonowanie przedsiębiorstw i chronić miejsca pracy! 

Panująca pandemia koronawirusa przynosi wiele zagrożeń dla naszej 

gospodarki, a co za tym idzie, zagrożeń dla naszych pracowników.  

Zainteresowanie mediów,  w tym ogólnopolskich, bardzo cieszy i będzie 

dodatkową wartością wzmacniającą kanały informacyjne i zasięg akcji. 

Co równie ważne, z naszych komisji zakładowych, które zdecydowały się 

na wzięcie udziału w akcji, mamy wyłącznie pozytywny oddźwięk. Akcja 

daje również szansę, aby pokazać, że Związek to nie tylko ręka 

wystawiona po podwyżkę, ale również odpowiedzialna troska o dobro 

wspólne jakim jest zakład pracy. Takie wyłącznie roszczeniowe 

postrzeganie Związku zdarza się często. Tym większą wartość mają 

rozmowy z pracodawcami i działami marketingu, w których 

TEMAT MIESIĄCA:  

AKCJA SEKRETARIATU „KUPUJĘ NASZE PRODUKTY”  
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 charakter non-profit i ma przyczynić się do utrzymania miejsc pracy     

i stabilnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Korzystając z tego, że 

czytelnikami biuletynu są nasi członkowie, zwracamy się do tych 

Komisji, które jeszcze nie rozmawiały ze swoimi pracodawcami, aby 

zastanowiły się nad możliwością włączenia się w akcję.    

CIEKAWOSTKA  

SPOŻYWCY W LICZBACH  

 

31 maja obchodziliśmy swoje święto - Dzień Pracownika Przemysłu 

Spożywczego. Z lekkim przymrużeniem oka przedstawiamy liczby, które w 

części opisują naszą branżę. 

392 000 – tylu nas jest 

1402* – w tylu firmach pracujemy 

4376,92 zł – tyle przeciętnie zarabiamy brutto (niestety nadal niżej niż 

średnia z całego przemysłu 5388,72 zł) 

248 mld zł – taka była wartość wyprodukowanych przez nas towarów 

ubiegłym roku. 

102 mld zł – a taka była wartość towarów które wyeksportowaliśmy, 

znacząco wzmacniając bilans handlowy Polski. 

80% - taki odsetek naszego eksportu trafił na rynek wewnętrzny Unii 

Europejskiej. 

6 i 9% - to nasze miejsce i procent udziału w produkcji  spożywczej Unii 

Europejskiej. 

Jesteśmy jednym z największych producentów żywności w Europie.  

Możemy być dumni z naszej wieloletniej tradycji  przetwórstwa żywności, 

jakości naszych wyrobów, wykwalifikowanych pracowników i bazy 

edukacyjnej. Brawo! 

* ujęto firmy zatrudniające więcej niż 49 pracowników 

(liczby oparte na danych GUS) 
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