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Koleżanki i Koledzy 

Zapraszamy do lektury lutowego wydania biuletynu Sekretariatu.           

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

dzieląc się swoimi problemami i pomysłami.  

W numerze : 

 Przebieg negocjacji płacowych w szeregu organizacji związkowych na-

szego Sekretariatu 

 Zmiany technologiczne w Cukrowni Krasnystaw 

 Związkowa odpowiedź na globalny zasięg działania Barry Callebaut 

 Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Przemysłu Mleczarskiego, Spirytu-

sowego i Koncentratów Spożywczych 

 Posiedzenie Komitetu Wykonawczego EFFAT 

 Władze Sekretariatu rozmawiają z zarządem Totalizatora Sportowego 

Sp. z o.o. wspierając Krajową Sekcję Gier Losowych i Zakładów wza-

jemnych 

 Warsztaty dla młodych związkowców  

 Posiedzenie Komisji Krajowej w Spale 
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WYDARZYŁO SIĘ W LUTYM  

POROZUMIENIE W ANIMEX MORLINY  

W branży przetwórstwa mięsa firmom zależy 

na utrzymaniu dobrych pracowników.  

 

Czytaj więcej na:  

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

w-animex-morliny/ 

 

 

ZAKOŃCZENIE ROZMÓW O PODWYŻKACH W ŻYWIEC ZDRÓJ SA 

Ku obopólnemu zadowoleniu , rozsądnym kom-

promisem , zakończono negocjacje w Żywcu 

Zdroju SA. 

 

Czytaj więcej na:  

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

negocjacji-w-zywiec-zdroj-sa/ 
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POSIEDZENIE RADY KRAJOWEJ SEKCJI PMSiKS 

Trwają przygotowania do Walnego Zjazdu Delega-

tów Krajowej Sekcji Przemysłu Mleczarskiego Spi-

rytusowego i Koncentratów Spożywczych. 

 

Czytaj więcej na:  

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

-sekcji-przemyslu-spozywczego-spirytusowego-i-

koncentratow-spozywczych-nszz-s/ 

POSIEDZENIE KOMITETU WYKONAWCZEGO EFFAT 

Ważne spotkanie, trudne problemy, wielkie wy-

zwania i wskazanie priorytetów EFFAT na lata 

2022-23. 

 

Czytaj więcej na:  

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

komitetu-wykonawczego-effat-2/ 

 

GLOBALNE POROZUMIENIE ZWIĄZKOWCÓW W FIRMIE BARRY CALLEBAUT 

Związkowa odpowiedź na globalne wyzwania, 

które stoją przed związkowcami działającymi 

w firmie ponadnarodowej. 

 

Czytaj więcej na:  

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

odpowiedz-na-globalizacje-w-barry-callebaut/ 
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WARSZTATY MŁODYCH ZWIĄZKOWCÓW  

„Wzmocnienie pozycji młodych ludzi: organizowa-

nie młodych pracowników poprzez bezpieczeń-

stwo i higienę pracy” - to tytuł  warsztatów, które 

EFFAT przygotował  dla młodych członków ruchu 

związkowego. 

 

Czytaj więcej na:  

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

mlodych-zwiazkowcow-w-madrycie/ 

POSIEDZENIE KOMISJI KRAJOWEJ W SPALE 

Pierwsze, po pandemicznej przerwie, stacjonar-

ne spotkanie członków Komisji Krajowej. 

 

Czytaj więcej na:  

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

komisji-krajowej-w-spale/ 

 

WSPARCIE KRAJOWEJ SEKCJI GIER LOSOWYCH  

I ZAKŁADÓW WZAJEMNYCH 

Kolejna tura rozmów władz Sekretariatu z za-

rządem Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. 

 

Czytaj więcej na:  

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

rozmow-z-zarzadem-totalizatora-sportowego/ 
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POMOC DLA UKRAINY 
 

    W TYM TRUDNYM CZASIE, KAŻDY Z NAS POMAGA NASZYM 

BRACIOM ZZA WSCHODNIEJ GRANICY. 

 

      Setki tysięcy uchodźców z Ukrainy spotykają na naszej granicy ogromną liczbę     

      osób spieszących im z pomocą. Polacy z otwartymi rękami przyjmują potrze -  

      bujących, jak również wspomagają Ukraińców, którzy walczą o swoją i, być  

      może, naszą WOLNOŚĆ!!!  

      Członkowie naszego Sekretariatu, również angażują się w rozmaite akcje po - 

      mocowe. Jedną z nich jest akcja Krajowej Sekcji Pogotowia Ratunkowego i Ra  

      townictwa Medycznego NSZZ „Solidarność”. Zbiórka, którą również wsparły  

      nasze Organizacje, pozwoliły już wysłać konkretną pomoc dla Ukrainy.  

      DZIĘKUJEMY!!! 
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     Korzystając z fachowej wiedzy i kontaktów naszych Koleżanek i Kolegów z ukraińskimi      

     służbami medycznymi  dołożyliśmy swoją cegiełkę do pierwszego transportu z pomocą   

     dla Ukrainy. Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć:  

 

Dwa ambulanse z zaopatrzeniem i bus wypełniony środkami medycznymi dotarły do miejsca 

przeznaczenia. Sekcja Pogotowia organizuje już kolejny transport!  

Poniżej możliwość jego wsparcia: 

Bank Santander SA 36 1500 1722 1217 2006 0540 0000                                                                   

z dopiskiem  „Pomoc dla Ukrainy”.  
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