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Koleżanki i Koledzy 

Zapraszamy do lektury czerwcowego wydania biuletynu Sekretariatu.         

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

dzieląc się swoimi problemami i pomysłami.  

W numerze : 

 Akcja Sekretariatu „Kupuję naSze Produkty” na Dzień Dziecka. 

 Szkolenia „Rozwój Związku”  dla organizacji zrzeszonych w Sekretariacie Przemysłu 

Spożywczego NSZZ „S”. 

 Informacje z organizacji zakładowych zrzeszonych w Sekretariacie. 

 Dodatek solidarnościowy w celu przeciwdziałania COViD-19. 

 Wspieranie branży turystycznej. 

 Wprowadzenie Tarczy Antykryzysowej  4.0. 

 Bon turystyczny dla członków NSZZ „Solidarność”. 

 Wybory do Europejskiej Rady Zakładowej Mondelez. 

 Wideokonferencja Rady Sekretariatu. 

 Płaca minimalna w UE na agendzie Komisji Europejskiej. 
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AKCJA SEKRETARIATU „KUPUJĘ NASZE PRODUKTY” NA DZIEŃ DZIECKA 

UTRZYMANIE ODPISU NA ZFŚS W DAWNEJ DESTYLARNI SOBIESKI  

 

WYDARZYŁO SIĘ W CZERWCU  

Wszystkim dzieciom, małym i dużym życzymy dużo ra-
dości i słodyczy, dziś i zawsze.  

Czytaj więcej na:  

http://solidarnosc-spozywcow.pl/kupuje-nasze-
produkty-na-dzien-dziecka/ 

 

W ubiegłym miesiącu, komisja zakładowa destylarni       
w Starogardzie Gdańskim, d. Destylarnia Sobieski SA, 
podpisała porozumienie z zarządem firmy Marie Brizard 
Wine&Spirits Polska sp. z o.o., skutecznie przeciwsta-
wiając się próbie zmniejszenia odpisu na zakładowy fun-
dusz świadczeń socjalnych  

Czytaj więcej na:    

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

odpisu-na-zfss-w-dawnej-destylarni-sobieski/ 

 SZKOLENIE „ROZWÓJ ZWIĄZKU” DLA ORGANIZACJI ZRZESZONYCH  

W SEKRETARIACIE  

W dniu 9.06.2020 r. Sekretariat, we współpracy          
z Działem Szkoleń KK NSZZ „S”, przeprowadził szkole-
nie w formule online z rozwoju organizacji związko-
wej.  

Czytaj więcej na:  

http://solidarnosc-spozywcow.pl/szkolenie-
rozwoj-zwiazku/ 
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SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI ZAKŁADOWEJ 

 Z POLMOS ŻYRARDÓW 

W dniu 16.06.2020 r. „Krajowy Sekretariat Przemysłu 

Spożywczego NSZZ „S” we współpracy z Działem Szkoleń 

KK NSZZ „S”, zorganizował szkolenie z rozwoju związku 

dla organizacji zakładowej działającej w firmie Belvedere 

w Żyrardowie.  

Czytaj więcej na:  

http://solidarnosc-spozywcow.pl/szkolenie-dla-

organizacji-zakladowej-w-belvedere-z-zyrardowa/ 

DODATEK SOLIDARNOŚCIOWY  

W CELU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19  

19 czerwca 2020 roku Prezydent RP podpisał ustawę 
z dnia 19 czerwca 2020 roku o dodatku solidarnościo-
wym przyznawanym w celu przeciwdziałania nega-
tywnym skutkom COVID-19, która określa warunki 
nabywania prawa, wysokość, tryb przyznawania oraz 
zasady wypłacania dodatku solidarnościowego.  

Czytaj więcej na:  

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

solidarnosciowy-w-celu-przeciwdzialania-covid-

19/ 

Parlament Europejski przegłosował rezolucję w sprawie 

transportu i turystyki w 2020 r., wzywając do dalszych 

działań w celu wsparcia małych i średnich przedsię-

biorstw dotkniętych kryzysem oraz do wprowadzenia 

specjalnej linii budżetowej dla wsparcia tego sektora.  

Czytaj więcej na:  

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

branzy-turystycznej-w-kryzysie/ 

WSPIERANIE BRANŻY TURYSTYCZNEJ W KRYZYSIE WYWOŁANYM  

PANDEMIĄ KORONAWIRUSA 
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WPROWADZENIE TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ 4.0  

23.06.2020 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. Tar-
czę Antykryzysową 4.0. Poniżej prezentujemy kluczowe 
rozwiązania ustawy: 

 

Czytaj więcej na:  

http://solidarnosc-spozywcow.pl/tarcza-4-0-z-

podpisem-prezydenta-rp/ 

ZNIŻKA DLA CZŁONKÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”  

NA POBYT W OŚRODKACH WCZASOWYCH SPÓŁKI DOMS SP. Z O.O.  

Od 1 sierpnia 2020 do 31 lipca 2021 r. każdy członek 

„Solidarności” oraz osoby, które zdecydują się zapisać 

do Związku w trakcie trwania akcji otrzymają bon       

o wartości 200 zł na wypoczynek w ośrodkach wcza-

sowych należących do spółki Doms Sp. z o.o.  

Czytaj więcej na:  

http://solidarnosc-spozywcow.pl/bony-o-

wartosci-200-zl-dla-kazdego-czlonka-nszz-

solidarnosc/ 

25 czerwca br. w firmie Mondelez odbyły się wybory do 

Europejskiej Rady Zakładowej. Polscy pracownicy mają 

w Radzie trzy miejsca, z czego dwa są przeznaczone dla 

przedstawicieli pracowników, a jedno dla przedstawi-

ciela pracodawcy.  

Czytaj więcej na:  

http://solidarnosc-spozywcow.pl/wybory-do-

europejskiej-rady-zakladowej-mondelez/ 

WYBORY DO EUROPEJSKIEJ RADY ZAKŁADOWEJ 

W FIRMIE MONDELEZ 
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UTRZYMANIE DODATKU FREKWENCYJNEGO DLA PRACOWNIKÓW ZENTIS  

POLSKA SP. Z O.O.  

Na początku czerwca br. nasza komisja zakładowa w Zen-
tis Polska sp. z o.o. została poinformowana przez prezesa 
firmy, że pracownikom nie zostanie wypłacony półroczny 
dodatek frekwencyjny w wysokości 500 zł netto na osobę.  

Czytaj więcej na:  

http://solidarnosc-spozywcow.pl/warto-walczyc-do-

konca/ 

WIDEOKONFERENCJA RADY SEKRETARIATU 

W dniu 30 czerwca br. odbyła się wideokonferencja 

Rady Sekretariatu. Przewodniczący Zbigniew Sikorski 

przedstawił Radzie sprawozdanie z pracy Prezydium 

Sekretariatu za okres marzec – czerwiec 2020 r.  

Czytaj więcej na:  

http://solidarnosc-spozywcow.pl/

wideokonferencja-rady-sekretariatu/ 

 

 

W tym tygodniu kończy się proces negocjowania pod-

wyżek w firmie HK Scan Poland sp. z o.o. Ryszard Za-

wierucha, przewodniczący komisji zakładowej, przed-

stawia jak rozmowy wyglądały od strony związkowej. 

 

 Czytaj więcej na:  

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

mozliwa-nawet-w-czasie-pandemii/ 

„MAŁE ZWYCIĘSTWO” ORGANIZACJI ZAKŁADOWEJ W ZAKŁADACH 

HK SCAN POLAND W ŚWINOUJŚCIU 
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