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Koleżanki i Koledzy 

Zapraszamy do lektury kwietniowego wydania biuletynu Sekretariatu.  

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

dzieląc się swoimi problemami i pomysłami.  

W numerze : 

 „Solidarność” na kryzys : Porozumienie w ramach „Tarczy antykryzysowej”. 

 Przeniesienie terminów i  odwołanie szeregu planowanych imprez  oraz spotkań 

przez Sekretariat i Krajowe Sekcje. 

 Szkolenie online w ramach Europejskiego Instytutu  Związków  Zawodowych. 

 Stanowisko Sekretariatu w sprawie rządowego projektu „Tarczy  3.0” miana organi-

zacji pracy Sekretariatu. 

 Porozumienie płacowe w Nestle Purina. 

 Raz jeszcze o „podatku cukrowym”. 

 Philip Morris pomaga krakowskim szpitalom. 

 Czy kryzys pandemii jest szansą dla polskiej branży spożywczej? 

 Bieżąca sytuacja w zakładach naszych organizacji związkowych. 
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„SOLIDARNOŚĆ” NA KRYZYS : POROZUMIENIA W RAMACH  

„TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ” 

ODWOŁANIE WZD SEKCJI MLEKA 

 

WYDARZYŁO SIĘ W KWIETNIU  

Rozwiązania przewidziane w ustawie antykryzysowej 
mają różnorodny charakter. Poniżej koncentrujemy się 
na tych najistotniejszych z punktu widzenia pracowni-
ków.  

Czytaj więcej  na:                                                            
http://solidarnosc-spozywcow.pl/solidarnosc-na-kryzys-
porozumienia-w-ramach-tarczy-antykryzysowej/ 

                                                            

Informujemy, że z powodu pandemii koronawirusa 

Covid -19 odwołano, planowane z okazji XXX-lecia 

sekcji, Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji 

Przemysłu Mleczarskiego, Spirytusowego i Koncen-

tratów Spożywczych  

Czytaj więcej na:    

 http://solidarnosc-spozywcow.pl/odwolanie-wzd-

sekcji-przemyslu-mleczarskiego-spirytusowego-i-

koncentratow-spozywczych/ 

 ZAWIESZENIE BADAŃ OKRESOWYCH 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epide-
miologicznego oraz stanu epidemii zmienione zostały 
zasady dotyczące badań pracowniczych, a w szczegól-
ności badań okresowych.  

Czytaj więcej na:  

http://solidarnosc-spozywcow.pl/zawieszenie-badan-
okresowych/ 
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SZKOLENIA ONLINE W RAMACH EUROPEJSKIEGO  

INSTYTUTU ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 

W odpowiedzi na obecną sytuację wywołaną pande-

mią Covid-19 i odwołaniem wszystkich planowanych 

szkoleń stacjonarnych, Europejski Instytut Związków 

Zawodowych – ETUI, dla swoich członków, organizu-

je darmowe szkolenia online z następujących zagad-

nień:  

Czytaj więcej na:  

http://solidarnosc-spozywcow.pl/szkolenia-online-w-

ramach-europejskiego-instytutu-zwiazkow-

 
ODWOŁANIE XXIV MIĘDZYNARODOWEJ SPARTAKIADY  

PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO 

Rada Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożyw-

czego NSZZ „Solidarność”  informuje, że z powodu 

trwającej pandemii Covid-19  odwołuje organiza-

cję  XXIV Międzynarodowej  Spartakiady  Przemysłu 

Spożywczego „Solidarność”  

Czytaj więcej na:  

http://solidarnosc-spozywcow.pl/odwolanie-xxiv-

miedzynarodowej-spartakiady-przemyslu-

spozywczego/ 

Poniżej przedstawiamy treść dokumentu przesłane-

go do Kancelarii Premiera, Kancelarii Prezydenta i do 

Marszałka Sejmu.  

Czytaj więcej na:  

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

sekretariatu-odnosnie-rzadowych-propozycji-tarczy-

3-0/ 

STANOWISKO SEKRETARIATU ODNOŚNIE RZĄDOWYCH PROPOZYCJI 

„TARCZY 3.0” 
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PISMO RADY SEKRETARIATU DO PREMIERA W SPRAWIE  

TZW. „PODATKU CUKROWEGO” 

Rada Sekretariatu wysłała do Premiera pismo z proś-
ba o wstrzymanie wprowadzenia tzw. "podatku cu-
krowego".  

 

Czytaj więcej na:  

http://solidarnosc-spozywcow.pl/pismo-rady-

sekretariatu-do-premiera-ws-podatku-od-cukru/ 

 PHILIP MORRIS POMAGA KRAKOWSKIM SZPITALOM  

Czas pandemii to również czas na niestandardo-

we działania i radzenie sobie w kryzysowych sy-

tuacjach.  

Czytaj więcej na:  

http://solidarnosc-spozywcow.pl/philip-morris-

pomaga-krakowskim-szpitalom/ 

 

 

Informujemy, że Rada Krajowego Sekretariatu Przemy-

słu Spożywczego NSZZ „Solidarność” podjęła decyzję,     

że w związku z trwającą pandemią, planowany w dniach 

25-27 czerwca 2020 r. w Jastrzębiej Górze, Kongres Se-

kretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność” 

nie odbędzie się.  

Czytaj więcej na:  

http://solidarnosc-spozywcow.pl/przeniesienie-kongresu

-sekretariatu-spozywcow/ 

PRZENIESIENIE KONGRESU SEKRETARIATU SPOŻYWCÓW  
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Analitycy rynku żywnościowego są zgodni. Obecny kryzys już mocno wpły-

nął na funkcjonowanie przemysłu spożywczego, a wkrótce może doprowa-

dzić do radykalnych zmian w jego funkcjonowaniu. 

Jeszcze trzy miesiące temu w zglobalizowanym świecie towary, w tym pro-

dukty spożywcze, były bez problemów dostarczane z tych miejsc ziemskie-

go globu gdzie była ich nadwyżka do miejsc, gdzie zajmowano się inną for-

mą wytwórczości. Obecnie pojawiła się świadomość że ten statek może nie 

przypłynąć. 

Jak w tych zmieniających się realiach wygląda pozycja polskiego sektora 

spożywczego? 

Istotną cechą naszej branży spożywczej jest fakt, że bazując głównie na 

krajowym surowcu, dostarczanym przez polskich rolników, ma stosunko-

wo krótkie łańcuchy dostaw. W rezultacie obecna pandemia nie spowodo-

wała problemów z zaopatrzeniem. Dodatkowo Polska ma znaczącą nad-

wyżkę żywnościową. Produkcja surowców rolnych oraz artykułów spożyw-

czych jest w Polsce wyższa od konsumpcji wewnętrznej, co jest istotne        

z punktu widzenia bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Z tego powodu 

sektor rolno-spożywczy należy uznać za krytyczną część polskiej infra-

struktury bezpieczeństwa na równi z np. sektorem energetycznym. 

Dane liczbowe, za 2019 r. pokazują, że polski sektor spożywczy zaliczył 

kolejny rekordowy rok, eksportując żywność o wartości 31,4 mld euro. 

GUS informuje, że przychody z eksportu wynosiły ok. 25% całkowitego 

przychodu polskich firm spożywczych w roku ubiegłym. Analitycy uważają 

te proporcje za bardzo zdrowe, a podstawy biznesu za stabilne. Z jednej 

strony duży rynek wewnętrzny, który jest fundamentem dla branży,          

a z drugiej, przy wykorzystaniu położenia geograficznego i rodzimej bazy 

surowcowej, możliwość zarabiania pieniędzy na kilkuset milionowym ryn-

ku unijnym z opcją szerszej, światowej ekspansji. Kolejnym ważnym spo-

strzeżeniem ekspertów jest dający się zauważyć w tych krajach UE, które 

są importerami żywności, początek dyskusji o konieczności konwersji        

i skracania łańcucha dostaw produktów spożywczych. Bez wątpienia jest 

TEMAT MIESIĄCA:  

„KUPUJMY POLSKĄ ŻYWNOŚĆ. CZY KRYZYS MOŻE BYĆ 

SZANSĄ DLA POLSKIEGO SEKTORA SPOŻYWCZEGO?” 
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szansą dla polskich firm. Czy będą mogły z tej szansy skorzystać zależy  

od tego, czy w miarę suchą nogą przejdą przez obecne zawirowania. Tylko 

z tytułu zamknięcie europejskiego sektora HoReCa szacuje się, że straty 

polskich firm wyniosą ok. 2 mld. euro. Do tego należy dodać straty wyni-

kające z utrudnień w transporcie międzynarodowym. Niemniej, miejmy  

nadzieję, że w dużym stopniu rynek wewnętrzny zrekompensuje te straty. 

Dlatego, jako Sekretariat z radością witamy wszystkie akcje, czy to spo-

łeczne, czy publiczne, które promują żywność produkowaną w Polsce. Sa-

mi również włączając się w ten nurt. Te działania służą przede wszystkim 

polskim pracownikom, a to dla związku zawodowego jest najważniejsze. 

Z CYKLU SAMI O SOBIE:  

SYTUACJA W ZAKŁADACH NASZYCH  

ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH  

Poniżej przedstawiamy kolejne istotne informacje o sytuacji w przedsię-

biorstwach, w których organizacje zakładowe przynależą do Sekretariatu. 

BHP 

W branży nadal obowiązuje wysoki standard realizacji wytycznych sani-

tarnych i epidemiologicznych.  

Sytuacja ekonomiczna w branżach 

• Branża piekarniczo-ciastkarska  

           w kilku zakładach spadek zapotrzebowania z hoteli i gastronomii    

           sprawia, że jest  zagrożenie wprowadzenia przestoju ekonomiczne  

           go. Będziemy monitorować sytuację i w razie potrzeby wspierać  

           poszczególne organizacje zakładowe. 
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• Branża piwowarska 

     odnotowano kilkuprocentowy spadek sprzedaży spowodowany  

między innymi wstrzymaniem produkcji piwa w beczkach przezna-

czonych dla klienta z branży HoReCa. W zależności od browaru 

spadek produkcji oscyluje w granicach 5-10%. Na ten moment  

mimo problemów ekonomicznych i pracownicy są spokojni o swoje 

miejsca pracy. Duże uznanie dla pracodawców, którzy deklarują, 

że w okresie pandemii uruchamiają swoje rezerwy finansowe tak 

aby szeregowi pracownicy finansowo nie ponosili jej skutków.     

Jeden koncernu, który takiej deklaracji nie złożył, a wręcz sygnali-

zuje możliwość ewentualnych ruchów kadrowo-płacowych. Z orga-

nizacją zakładową, monitorujemy sytuację i oczywiście będziemy 

reagować w razie potrzeby. 

• Branża mleczarska    

            w przedsiębiorstwach, w których odbiorcą w dużym procencie była 

branża hotelowa, tam pojawiły się kłopoty. 

• Zakłady mięsne  

            zaobserwowano spadek produkcji, ale może mieć ona charakter 

cykliczny związany z okresem poświątecznym - nie związany         

z koronawirusem. 

• Branża Tytoniowa  

włoskie władze wydały zgodę na ponowne uruchomienie fabryki   

w Bergamo współpracującej z naszymi zakładami i dostarczającej 

komponenty do produkcji wyrobów tytoniowych w Polsce. 

 

Ogólny obraz branży wydaje się stabilny. Z większości naszych organi-

zacji nie ma  informacji o nadejściu kryzysu. Łańcuchy dostaw dla na-

szych zakładów również działają bez zakłóceń.  
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COVID 19 – sytuacja zdrowotna 

           W trzech zakładach stwierdzono zakażenie pracownika COVID-19

( informacja na dzień 27 kwietnia). Dwa przypadki dotyczą osób 

przebywających na kwarantannie. Natomiast w przypadku jednej    

z naszych fabryk, gdzie był kontakt pracowników z osobą chorą –  

20 pracowników zostało skierowanych na kwarantannę. Po upływie 

tygodnia, żadna z osób nie ma objawów choroby.  

          W kilku naszych zakładach wykorzystano dostępne zasoby do uru-

chomienia produkcji płynu dezynfekującego. W Philip Morris przy-

brało to wymiar produkcji przemysłowej. Laboratorium zakładów     

tytoniowych wytwarza płyn dla krakowskich szpitali, które cierpią 

na jego deficyt.  
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