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Koleżanki i Koledzy 

Zapraszamy do lektury wakacyjnego wydania biuletynu Sekretariatu.         

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

dzieląc się swoimi problemami i pomysłami.  

W numerze : 

 Życzenia dla członków Sekretariatu. 

 Podwyżki w HK Scan Poland Sp. z o.o. 

 Dr Oetker pompuje dla Zosi. 

 Regulacje Tarczy 4.0. 

 Wybory prezydenckie w Polsce. 

 Program „W Rodzinie Siła” w czasach pandemii. 

 Wsparcie dla związkowców na Białorusi. 

 Sukcesy naszej organizacji z OSM Myszków. 

 Pismo Rady Sekretariatu do Kancelarii Prezydenta RP. 

 Ostatnie pożegnanie naszego Kolegi Henryka  Dąbrowskiego. 

 Posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. 

 Sukcesy naszej organizacji z OSM Łowicz. 

 Obchody 40-rocznicy Sierpnia’80. 
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Koleżanki i Koledzy, 

W 40. rocznicę powstania Niezależnego Samorządnego Związku 

Zawodowego „Solidarność” składam wyrazy szacunku  i 

wdzięczności wszystkim zaangażowanym w walkę o godność i 

podmiotowość ludzi pracy.  

Niech duch Solidarności, który przez tyle lat zawsze nam towa-

rzyszył prowadzi nas dalej. 

Zbigniew Sikorski 

przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Przemysłu       

Spożywczego NSZZ ”Solidarność” 

Życzenia dla członków Krajowego  

Sekretariatu Przemysłu  

Spożywczego NSZZ „Solidarność”  
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PODWYŻKA W HK SCAN POLSKA SP. Z O.O. 

PRACOWNICY A REGULACJE TARCZE 4.0 

 

WYDARZYŁO SIĘ W LIPCU -SIERPNIU  

W tym tygodniu kończy się proces negocjowa-

nia podwyżek w firmie HK Scan Poland sp. z 
o.o.  

 

Czytaj więcej na:  

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

mozliwa-nawet-w-czasie-pandemii/ 

Przedstawiamy informacje, w jaki sposób 

kształtują się przepisy dotyczące tzw. przesto-

ju ekonomicznego i obniżenia wymiaru czasu 

pracy zgodnie z czwartą odsłoną Tarczy anty-

kryzysowej.  

 

Czytaj więcej na:    

 http://solidarnosc-

spozywcow.pl/pracownicy-a-regulacje-tarczy-

 DR OETKER POMPUJE DLA ZOSI 

Gaszyn Challenge to akcja, której celem jest 
pomoc dla chorych na SMA, czyli rdzeniowy 
zanik mięśni.  

 

 

Czytaj więcej na:  

http://solidarnosc-spozywcow.pl/dr-oetker-

pompuje-dla-zosi/ 
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REELEKCJA PREZYDENTA ANDRZEJA DUDY 

Wybory Prezydenta RP zostały rozstrzygnięte. 

Zwycięzcą został Andrzej Duda, który uzyskał 

51,03% głosów pokonując Rafała Trzaskowskie-

go, który uzyskał 48,97%.  

 

Czytaj więcej na:  

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

prezydenta-andrzeja-dudy/ 

PROGRAM „W RODZINIE SIŁA” W CZASACH PANDEMII  

W ramach realizacji programu W RODZINIE 

SIŁA! przygotowaliśmy 10 odcinków podca-

stów „Rodzic 10/10”. W każdym z odcinków 

ekspertki naszego programu dr Aleksandra 

Piotrowska – psycholog dziecięcy oraz Odeta 

Moro  

 

Czytaj więcej na:  

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

programu-w-rodzinie-sila-w-czasach-

Informujemy, że Sekretariat Pracowników 

Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność” 

dołączył do akcji IUF wspierającej działalność 

niezależnych związków zawodowych na Biało-

rusi.  

 

 

Czytaj więcej na:  

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

dla-zwiazkowcow-na-bialorusi/ 

WSPARCIE DLA ZWIĄZKOWCÓW Z BIAŁORUSI 
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PODWYŻKI W OSM MYSZKÓW 

Miło nam poinformować, że KZ NSZZ „S” OSM 

Myszków pomyślnie zakończyła negocjacje pła-

cowe prowadzone z pracodawcą.  

 

 

Czytaj więcej na:  

http://solidarnosc-spozywcow.pl/

podwyzki-plac-w-osm-myszkow/ 

PISMO PREZYDIUM SEKRETARIATU DO PREZYDENTA RP  

Poniżej zamieszczamy pismo w sprawie 

tzw. podatku cukrowego, które w imieniu 

Prezydium Rady SPSpoz NSZZ 

„Solidarność” przewodniczący Rady Sekre-

tariatu wysłał do Kancelarii Prezydenta 

RP.  

Czytaj więcej na:  

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

prezydium-rady-sekretariatu-do-

prezydenta-rp/ 

Z żalem zawiadamiamy, że 15 sierpnia 2020 

r.,  w wieku 68 lat, zmarł Henryk Dąbrowski. 

Wyjątkowy człowiek, Przyjaciel, Kolega. 

 

 

Czytaj więcej na:  

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

naszego-kolegi-henryka-dabrowskiego/ 

POŻEGNANIE NASZEGO KOLEGI HENRYKA DĄBROWSKIEGO 
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POSIEDZENIE KOMISJI KRAJOWEJ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”  

W WARSZAWIE 

W dniu 19.08.2020 r., w Warszawie odbyło się 

posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ 

„Solidarność”. Korzystając z zaproszenia dyrek-

tora muzeum Jacka Pawłowicza, Komisja obra-

dowała w Muzeum Żołnierzy Wyklętych. 

 

Czytaj więcej na:  

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

komisji-krajowej-nszz-s-w-warszawie/ 

SUKCESY KOMISJI ZAKŁADOWEJ W OSM ŁOWICZ 

Informujemy, że nasza komisja zakładowa 

NSZZ „Solidarność” działająca w OSM Ło-

wicz porozumiała się z dyrekcją firmy w 

kwestii przywrócenia premii dla pracowni-

ków umysłowych w zakładzie.  

 

Czytaj więcej na:  

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

komisji-zakladowej-w-osm-lowicz/ 

 

W tym tygodniu kończy się proces negocjowa-

nia podwyżek w firmie HK Scan Poland sp. z 

o.o. Ryszard Zawierucha, przewodniczący ko-

misji zakładowej, przedstawia jak rozmowy 

wyglądały od strony związkowej. 

 

 Czytaj więcej na:  

http://solidarnosc-spozywcow.pl/sierpien80-to-

wydarzylo-sie-w-gdansku-40-lat-temu/ 

SIERPIEŃ’80 – TO WYDARZYŁO SIĘ W GDAŃSKU 40 LAT 
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TEMAT MIESIĄCA:  

UKŁADY ZBIOROWE PRACY 

Eksperci zajmujący się ruchem związkowym są zgodni, liczba pracowni-

ków objętych układami zbiorowymi pracy jest jednym z kluczowych para-

metrów definiujących pozycję pracowników w relacji z pracodawcą. Obok 

liczebności, jest również głównym miernikiem siły związków zawodowych 

w danym kraju.  

Poniższa tabela ilustruje procent pracowników krajów Unii Europejskiej, 

którzy byli objęci zbiorowymi układami pracy w 2000 r. oraz procent pra-

cowników objętych układami zbiorowymi pracy w 2016 r. 

 
Źródło: ETUI 

Jak wynika z tabeli, poza nielicznymi przypadkami, mamy do czynienia z 

tendencją zmniejszania się roli układów zbiorowych pracy w UE. Jest to  
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trend, który trwale utrzymuje się od kilkunastu lat. Niestety obserwuje-

my go również w Polsce, co jest szczególnie dotkliwe dla pozycji polskich 

pracowników w wielu sektorach gospodarki. Liczby nie kłamią, mniej niż 

co szósty pracownik zatrudniony w Polsce jest objęty układem zbioro-

wym pracy. Głównymi przyczynami tego stanu rzeczy są: realizowanie 

neoliberalnego paradygmatu o konieczności uelastyczniania rynku pracy, 

słaba pozycja związków zawodowych i brak powiązania funkcjonujących 

układów zbiorowych pracy z wynikami osiąganymi przez poszczególnych 

pracowników.  

W naszym Sekretariacie jedynie w kilku firmach funkcjonują układy 

zbiorowe pracy. Zatem mamy tutaj duże pole do aktywności. W następ-

nych biuletynach szerzej omówimy ten temat, przedstawiając korzyści 

płynące z układu zarówno dla pracownika i pracodawcy, jak również 

najistotniejsze kwestie, w jaki sposób można przystąpić do tworzenia i 

negocjowania układu zbiorowego pracy. Będziemy również przedstawiać 

doświadczenia i opinie tych z naszych Koleżanek i Kolegów, którzy w ta-

kich negocjacjach brali udział i doprowadzili do podpisania układu w 

swoim miejscu pracy. 
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