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Koleżanki i Koledzy 

Zapraszamy do lektury listopadowego wydania biuletynu Sekretariatu. 

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

dzieląc się swoimi problemami i pomysłami.  

W numerze : 

 

 Warsztaty dla związkowców w ramach Projektu EFFAT „#Meat The 

Standards”  

 W jaki sposób zwiększyć uzwiązkowienie w branży mięsnej 

 Sportowe emocje w Sierpcu 

 Informacje ze światowego forum firmy Danone 

 Program „W Rodzinie Siła” zawitał do Brzeska 

 Posiedzenie Sektorowej Rady ds. Sektora Żywności Wysokiej Jakości 

 Spotkanie Komitetu Wykonawczego EFFAT w Brukseli 

 Sprzeciw przeciwko rosnącym kosztom życia 
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WYDARZYŁO SIĘ W LISTOPADZIE 2022  

WARSZTATY SZKOLENIOWE EFFAT DLA ZWIĄZKOWCÓW  

BRANŻY MIĘSNEJ 

Większa siła związków zawodowych szansą na 

bardziej sprawiedliwe warunki zatrudnienia w 

branży mięsnej 

 

Czytaj więcej na:  

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

szkoleniowe-dla-zwiazkowcow-z-branzy-

miesnej/ 

TURNIEJ PIŁKARSKI IM. DARIUSZA JACIUKA W SIERPCU 

Sportowe emocje, zacięta rywalizacja i dużo 

wrażeń podczas turnieju i wieczornej integracji 

towarzyszyło uczestnikom spotkania w Sierpcu. 

 

Czytaj więcej na:  

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

pilkarski-im-dariusza-jaciuka-2/ 
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W RODZINIE SIŁA - SPOTKANIE W BRZESKU 

Troska o relacje Rodzic-Dziecko to główny wątek 

spotkania w Brzesku w ramach programu „W Ro-

dzinie Siła” 

Czytaj więcej na:  

http://solidarnosc-spozywcow.pl/w-rodzinie-sila-

zawitala-do-brzeska/ 

 

 

ŚWIATOWE FORUM PRACOWNIKÓW FIRMY DANONE 

Rosnące koszty życia i realny spadek wartości 

nabywczej wynagrodzeń to jeden z tematów 

omawianych na forum. 

Czytaj więcej na:  

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

forum-firmy-danone/ 

SPOTKANIE RADY SEKTOROWEJ DS. KOMPETENCJI  

Podsumowanie pracy w roku 2022 było przed-

miotem spotkania członków Rady sektora 

żywności wysokiej jakości. 

 

Czytaj więcej na:  

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

sektorowej-rady-d-s-kompetencji-w-obszarze-

zywnosci/ 
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KONFERENCJA DOTYCZĄCA SPRAW PRACOWNICZYCH  

W FIRMACH TRANSNARODOWYCH  

Na dwudniowym spotkaniu w Antwerpii rozma-

wiano m. in. o tym w jaki sposób Europejskie Rady 

Zakładowe mogą być wykorzystywane w minimali-

zowaniu skutków kryzysu energetycznego. 

  

Czytaj więcej na:  

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/

post.php?href=https%3A%2F%

ŚWIATOWY TYDZIEŃ WSPARCIA PRACOWNIKÓW BRANŻY HORECA 

Kampania IUF w obronie praw pracowników 

branży HoReCa 

 

Czytaj więcej na:  

https://www.iuf.org/news/global-week-of-

action-for-hotel-housekeepers-begins-today/?

fbclid=IwAR0bH7AAe0IvwPJpNPVNws_GFKXOf

Cnyet1FEuD-YDzAbFj8zewASf4XUnA 

APEL MŁODYCH ZWIĄZKOWCÓW O OCHRONĘ ŚRODOWISKA NATURALNEGO  

NA NASZEJ PLANECIE 

Młodzi związkowcy branży spożywczej są go-

towi włączyć się w działania mające na celu 

ochronę środowiska naturalnego na naszej 

planecie. 

 

Czytaj więcej na:  

<iframe src="https://www.facebook.com/

plugins/post.php?href=https%3A%2F%

2Fwww.facebook.com%2FEFFATPress%

2Fposts% 
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FLESH MIĘDZYNARODOWY 

KOLEJNY KROK NA DRODZE DO REWIZJI DYREKTYWY  

O EUROPEJSKICH RADACH ZAKŁADOWYCH 
 

W środę 30 listopada 2022r. europo-

słowie z Komisji Zatrudnienia i Spraw 

Socjalnych (EMPL) Komisji Europej-

skiej poparli raport opracowany 

przez Dennisa Radtkego, mający na 

celu wzmocnienie prawa pracowni-

ków firm transnarodowych do infor-

macji i konsultacji poprzez rewizję 

dyrektywy o europejskich radach zakładowych (ERZ). 

EMPL przyjęła sprawozdanie, w którym zwraca się do Komisji Europejskiej o przedstawie-

nie do 31 stycznia 2024 roku zmienionej propozycji aktu prawnego dotyczącego dyrekty-

wy o ERZ. Natomiast już w styczniu przyszłego roku sprawozdanie będzie mogło być przy-

jęte na sesji plenarnej europarlamentu. Dla delegatów do europejskich rad z 

„Solidarności” zapewne będzie to jedno z ważniejszych głosowań Parlamentu Europej-

skiego w przyszłym roku. 

Zalecenia przedstawione w raporcie i przyjęte przez komisję EMPL obejmują m. in.  zwięk-

szenie sankcji za nieprzestrzeganie uprawnień rad przez zarządy centralne firm, zapewnie-

nie terminowych konsultacji o odpowiednio szerokim zasięgu tematycznym i dają radom 

prawo do wystąpienia o renegocjacje tych porozumień, które zawarto przed 1994r., czyli 

tzw. „porozumień sprzed dyrektywy”. 

Jest to oczywiście dopiero jeden z etapów procesu, który ma nas, związkowców, dopro-

wadzić do finalnego sukcesu jakim będzie wprowadzenie nowej, zrewidowanej dyrektywy 

przez Komisję Europejską. Natomiast decyzja EMPL i, jak zakładamy pozytywny wynik  
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 głosowanie europarlamentarzystów w styczniu 2023r., będzie mocnym sygnałem dla Ko-

misji, że tematem należy się zająć i to w trybie pilnym. 

NSZZ „Solidarność” popierała zarówno wnioski płynące z raportu Dennisa Radtkego jak i 

ich przyjęcie na forum EMPL. Tym większe zdziwienie budzi głos sprzeciwu europosłanki 

Elżbiety Rafalskiej, jak i wstrzymanie się od głosu kilku innych europarlamentarzystów z 

Polski. Za przyjęciem sprawozdanie głosowali jedynie Jarosław Duda i Krzysztof Hetman z 

EPL. 

O MINIMALNYM DOCHODZIE I ZABEZPIECZENIU EMERYTÓW  

W UNII EUROPEJSKIEJ  

Skokowy spadek siły nabywczej wynagrodzeń i emerytur jest jedną z kluczowych kwestii 

dla państw europejskich. Niezależnie od nierównomiernej ewolucji tego zagrożenia walka z 

tym problemem stanowi kluczowy cel systemów ochrony socjalnej i pomocy społecznej w 

państwach członkowskich UE oraz stałe wyzwanie dla decydentów. Na te tematy toczy się 

również debata intelektualna angażująca zarówno ekonomistów, socjologów i partnerów 

społecznych. W związku z tym Europejski Instytut Związków Zawodowych (ETUI) i Europej-

ska Konfederacja Związków Zawodowych (EKZZ), przygotowali dokument analizujący nie-

które z wielu wymiarów ubóstwa osób starszych. W dokumencie rozważa się m. in. możli-

wość rozwiązania przynajmniej niektórych problemów za pomocą wprowadzenia minimal-

nego dochodu gwarantowanego dla emerytów, w tym takiego, który mógłby zostać wpro-

wadzony lub skoordynowany na poziomie europejskim. Poniżej możliwość pobrania tego 

ciekawego raportu. 
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