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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 : 

 Spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sekretariatu 

 Walny Zjazd Delegatów Krajowej Sekcji Przemysłu Piwowarskiego 

NSZZ „Solidarność” 

 Kongres fińskiego SEL 

 Dzień Pracownika Przemysłu Spożywczego 

 Szkolenie dla członków Europejskich Rad Zakładowych  

 Ostatnie pożegnanie naszych Kolegów 

 Uroczysty Kongres Sekretariatu Spożywców 
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WYDARZYŁO SIĘ W MAJU  

KOLEJNE SPOTKANIE W MINISTERSTWIE ROLNICTWA  

I ROZWOJU WSI 

Między innymi o przyszłości sektora mleczar-

skiego rozmawiano na spotkaniu z wicepremie-

rem Henrykiem Kowalczykiem 

 

Czytaj więcej na:  

http://solidarnosc-spozywcow.pl/spotkanie-w-

ministerstwie-rolnictwa/ 

 

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ SEKRETARIATU 

Wydatkowanie środków Sekretariatu w ostat-

nim roku było przedmiotem pracy Komisji Re-

wizyjnej. 

 

Czytaj więcej na:  

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

komisji-rewizyjnej-sekretariatu/ 
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KONGRES FIŃSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO SPOŻYWCÓW 

Byliśmy obecni na święcie naszych fińskich Koleża-

nek i Kolegów 

 

Czytaj więcej na:  

http://solidarnosc-spozywcow.pl/kongres-sel/ 

 

 

WALNY ZJAZD DELEGATÓW SEKCJI PRZEMYSŁU PIWOWARSKIEGO 

O kondycji i perspektywach dla branży piwo-

warskiej rozmawiano w Nowym Mieście na 

WZD Sekcji 

 

Czytaj więcej na:  

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

krajowej-sekcji-przemyslu-piwowarskiego-nszz

31 MAJA — DZIEŃ PRACOWNIKA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO  

Pamiętamy o naszym święcie i jesteśmy zau-

ważeni!!! 

 

Czytaj więcej na:  

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

pracownika-przemyslu-spozywczego-2/ 

https://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/

wiadomosci/branze/item/21458-dzisiaj-swieto
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OSTATNIE POŻEGNANIE NASZYCH KOLEGÓW  

SŁAWOMIRA NADERŻY I JANA DYBICZA  

SZKOLENIE DLA DELEGATÓW DO EUROPEJSKICH RAD ZAKŁADOWYCH 

Między innymi o prerogatywach delegatów do 

Europejskich Rad Zakładowych rozmawiano 

na szkoleniu w Warszawie 

 

Czytaj więcej na:  

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

-czlonkow-europejskich-rad-zakladowych/ 

Czytaj więcej na: http://solidarnosc-spozywcow.pl/odszedl-sp-slawomir-naderza/ 

                              http://solidarnosc-spozywcow.pl/ostatnie-pozegnanie-sp-jana-dybicza/ 

 

UROCZYSTY KONGRES SEKRETARIATU SPOŻYWCÓW 

Z olbrzymią radością doczekaliśmy się możliwo-

ści spotkania w naszej Związkowej Spożywczej 

Rodzinie 

 

Czytaj więcej na:  

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

kongres-sekretariatu-spozywcow-z-okazji-30-

lecia/ 
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GŁOS Z EFFAT I FINLANDII 

Rozmowa z Kristjanem Brgasonem  

i Leą Väänänen 

Korzystając z obecności sekretarza generalnego EFFAT Kristjana Bragasona i Lei 

Väänänen sekretarz ds. międzynarodowych fińskiej konfederacji związkowej SEL, rozma-

wialiśmy z nimi o sytuacji pracowników w branży spożywczej w Europie, współpracy z 

Sekretariatem Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność” i perspektywach dla organi-

zacji, które reprezentują. 

- Dziękujemy, za Wasz przyjazd na Kongres z okazji 30-lecia Sekretariatu. Jakie są Wasze 

wrażenia po spędzeniu tych kilku dni w Polsce i uczestniczeniu w naszym zjeździe? 

Lea Väänänen, sekretarz SEL ds. międzynarodowych - Bez fałszywej uprzej-

mości mogę powiedzieć, że jestem autentycznie zaskoczona gościnnością i 

organizacją Kongresu. Szczególnie zapamiętam moment gdy córka jednego z 

odznaczonych (Iwona Stachel-Góra, córka Hieronima Stachela-przyp. red) od-

bierała order, którym Wasz Prezydent udekorował jej Ojca. Widząc jak płacze ze wzrusze-

nia sama również płakałam. Piękna chwila i upamiętnienie człowieka, który, jak mi wyja-

śniono, część swojego życia poświęcił na walkę o sprawiedliwość i prawa pracownika. 

Kristjan Bragason, sekretarz generalny EFFAT  - Ja również jestem pod wra-

żeniem tego spotkania, rzecz jasna Waszej otwartości, ale przede  wszystkim 

cieszę się, że mogłem poznać Waszych związkowców i zacieśnić relacje. Jako 

EFFAT wiążemy szereg planów z Polską i mamy nadzieję na efektywną współ-

pracę z „Solidarnością”.   

- Zanim przejdziemy do spraw dotyczących dalszego współdziałania, chciałbym Was za-

pytać o kwestie dotyczące codzienności funkcjonowania Waszych organizacji. Polscy 

związkowcy nie mają wielu szans aby dowiedzieć się czegoś więcej o związkowcach 

branży spożywczej poza Polską. 

KB - Aby przedstawić  wszystkie kwestie, którymi zajmujemy się w EFFAT musielibyśmy roz-

mawiać co najmniej kilka dni, a jak wiesz jutro mam samolot poza tym za kilka godzin prze-

wodniczący Rady Sekretariatu zaprasza nas na uroczystą kolację, także nie wiem czy zdąży-

my (śmiech). Natomiast mówiąc serio. Jako europejska federacja zrzeszająca związki zawo-

dowe z branży rolnej i spożywczej prowadzimy wiele projektów, także ograniczę się do 

spraw, które bezpośrednio mogą interesować Waszych związkowców jako członków EFFAT. 
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Mam osobistą satysfakcję, że mocno postawiliśmy na kwestie komunikacji. Uważam, że 

musimy utrzymywać bliższe kontakty z reprezentantami zrzeszonych związków i nie zrażaj-

my się problemami językowymi w krajach takich jak Polska, wszystko można zrobić jeśli są 

chęci. Dlatego cieszy mnie, że Zbigniew (Zbigniew Sikorski, przewodniczący Rady Sekreta-

riatu—przyp. red) został członkiem Komitetu Wykonawczego EFFAT i będzie brał udział w 

naszym najbliższym posiedzeniu w Wiedniu. Warto również powiedzieć o naszym projekcie 

wzmacniania związków zawodowych w sektorze mięsnym. Przemysł mięsny w Europie jest 

biznesem wartym wiele miliardów euro, zatrudnia około miliona pracowników, a Polska 

jest jednym z głównych producentów mięsa w Unii Europejskiej. Duża część z tych pracow-

ników otrzymuje niskie płace, ma słabe zabezpieczenie BHP i jedynie terminowe umowy. 

To wszystko zderza się ze stosunkowo niskim uzwiązkowieniem. Także jest potencjał do 

wzrostu. Pracujemy również nad kwestią przebudowały europejskiego sektora spożywcze-

go, dotyczą nas wszystkie implikacje związane z cyfryzacją i automatyzacją produkcji. Pra-

cujemy nad przyciągnięciem młodych ludzi do związków zawodowych. Tu działamy trochę 

na przekór obecnym tendencjom społecznym, które idą w kierunku atomizacji  grup ludz-

kich, ja natomiast uważam, że ostatni czas pandemii pokazał, że jako ludzie ponownie zro-

zumiemy, że lubimy i potrzebujemy spotykać się i wspólnie działać. Już kończąc, powiem 

jeszcze, że dużą wagę przywiązujemy do modernizacji pracy pod kontem sprawiedliwej 

transformacji naszej branży w kierunku ochrony klimatu i analizujemy możliwości odwró-

cenia trendu zmniejszającego się uzwiązkowienia w krajach UE. Tu z zazdrością patrzymy 

na Finlandię, gdzie odsetek pracujących, zrzeszonych w związkach zawodowych, jest na po-

ziomie ponad 70%.  

LV - Istotnie, mamy taki poziom , natomiast i u nas daje się zauważyć spadek liczby 

związkowców z czym także próbujemy sobie radzić.  

- W jaki sposób? 

LV - Jako  ludzie północy, którzy zawsze żyli w trudnych warunkach, zdajemy sobie sprawę, 

że współpraca jest niezbędna i moim zdaniem między innymi z tego powodu generalnie w 

Skandynawii jest taki odsetek uzwiązkowienia. Staramy się podtrzymać to nastawienie 

wskazując naszym związkowcom określone, dodatkowe korzyści wynikające z przynależno-

ści do związku zawodowego. Zbliża się lato, więc skoncentruję się na wypoczynku. Jako 

związek organizujemy obozy dla dzieci naszych członków, szereg zajęć dodatkowych,  ma-

my do dyspozycji nasze własne ośrodki wypoczynkowe. Jako federacja współpracujemy z 

organizacjami skautingu z czego również mogą korzystać dzieci naszych związkowców.  

- Rozumiem. Dziękuję za informacje, a wracając do głównego wątku, czy mogłabyś przy-
bliżyć realia w których działa Twój związek w Finlandii? 

LV - Oczywiście. Na dziś naszym priorytetem jest negocjowanie układów zbiorowych pracy  
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ze zrzeszeniami pracodawców sektora piekarniczego, przetwórstwa mięsnego, mleczarskie-

go oraz browarnictwa.  

- Jak przebiegają rozmowy? 

LV - Ja nie zajmuję się tym na wprost, moją rolą jest koordynacja spraw międzynarodo-

wych, także nie jestem w stanie podać szczegółów, ale może zaciekawi Twoich czytelników 

sam sposób dochodzenia do konsensusu. Otóż na poziomie krajowym określamy jedynie 

minima, które nie mogą być naruszane na poziomie poszczególnego regionu lub zakładu, 

natomiast, jeśli strony tak uzgodnią, to na poziomie konkretnej firmy lub lokalnie, porozu-

mienie może uwzględniać dodatkowe lub wyższe parametry. To dobrze działa, bowiem blo-

kujemy w ten sposób tendencję do równania w dół i dajemy możliwość objęcia układem 

całej branży. Równie ważną sprawą, która obecnie nas zajmuje, jest kwestia ubezpieczeń 

od bezrobocia. To też ciekawostka. Jest to dodatkowa forma zabezpieczenia pracownika na 

wypadek utraty pracy. Natomiast, trzeba pamiętać, że Finlandia ma swoją specyfikę w po-

równaniu z Polską, no i jest nas tylko 5,5 miliona, także parokrotnie mniej niż was, Pola-

ków. 

- A w jakim wymiarze możemy współpracować? 

LV - Liczę na to, że będziemy w stałym kontakcie. Uważam, że możliwość wymiany do-

świadczeń jest niezbędna i bardzo pomocna w pracy związkowej. Jako sekretarz ds. mię-

dzynarodowych zajmuję się między innymi koordynacją prac europejskich rad zakłado-

wych. W Polsce działa m. in. fińska firma HK Scan, której pracownicy należą do SEL. Dzięki 

mojej wizycie w Polsce poznałam Emilię Janicką, która z ramienia IUF wspomaga ERZ w tej 

firmie. To dla mnie cenna relacja. Natomiast żałuję, że na kongresie zabrakło polskiego de-

legata do tej rady. 

KB - Dla EFFAT również kwestie europejskich rad są bardzo istotne. Tylko poprzez bezpo-

średnie kontakty  pomiędzy związkowcami z różnych krajów zbudujemy naszą mocną re-

prezentację wobec zarządów firm transnarodowych w których zatrudnionych jest gro na-

szych członków. Natomiast co do bezpośredniej współpracy to, poza sygnalizowanym wcze-

śniej, projektem wzrostu uzwiązkowienia w branży mięsnej liczę na wspólne działanie na 

polu przyciągania młodych ludzi do związków zawodowych. Znam parę mądrych, młodych 

osób z Polski, którzy są członkami i członkiniami Sekretariatu, i które, mam nadzieję, ak-

tywnie wejdą w struktury europejskie jednocześnie transferując dobre praktyki z Polski do 

innych krajów i w odwrotnym kierunku. Niemniej istotną sprawą jest rola jaką może ode-

grać Sekretariat, i szerzej NSZZ „Solidarność”, we współpracy w ukraińskimi związkami za-

wodowymi i pracownikami z Ukrainy. Na to szczególnie liczę, ale temat wymaga jeszcze do-

datkowych rozmów. Jako sąsiedzi lepiej rozumiecie mentalność obywateli Ukrainy. Podczas  
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mojej jednodniowej wizyty w Gdańsku widziałem jak pomagacie uchodźcom (KB odwiedził 

m.in. punkt recepcyjny w siedzibie KK w Gdańsku - przyp. red) i jak wielu obywateli Ukrainy, 

przebywa w tym mieście. To daje obraz skali działań w Polsce. Wielkie słowa uznania. To co 

jeszcze chciałbym wskazać to  możliwość zintensyfikowania działań regionalnych pomiędzy 

związkami zawodowymi waszego regionu Europy. Jako EFFAT możemy być wsparciem i par-

tycypować w  różnego rodzaju projektach zmierzających do aktywizowania organizacji 

związkowych  i tworzenia transnarodowych relacji pomiędzy partnerami. Takie programy w 

większym stopniu realizowane są na zachodzie Europy, warto sięgnąć po te wzorce. 

- Mam nadzieję, że uda się te zamierzenia zrealizować a dodatkowo odbyć kolejną roz-

mowę w Polsce. 

KB - Zdecydowanie tak. Jest pod  wrażeniem Gdańska więc zamierzam przywieźć tu moją 

rodzinę. Jako mieszkańcy szwedzkiego Malmo nie mamy daleko. 

LV - Ja mam trochę dalej niż Kristjan, natomiast Polski i Gdańska nie muszę reklamować 

mojej rodzinie ponieważ byliśmy tu już kilka lat temu na wycieczce. Niemniej chcę przyje-

chać ponownie więc okazji do rozmowy nie zabraknie. I oczywiście zapraszam do Finlandii. 

- Dziękuję za zaproszenie i rozmowę. 
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