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Koleżanki i Koledzy 

Zapraszamy do lektury październikowego wydania biuletynu Sekretariatu.           

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

dzieląc się swoimi problemami i pomysłami.  

W numerze : 

 Spotkanie z premierem Morawieckim 

 Posiedzenie Rady Sekretariatu 

 Współpraca z pod egidą IUF 

 Rozprawa przed Sądem Rejonowym w Białymstoku 

 Pamiętamy o Patronie „Solidarności” 

 Obrona interesów branży spożywczej 

 Flash międzynarodowy 

 „Marsz Godności” w Warszawie 
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WYDARZYŁO SIĘ WE PAŹDZIERNIKU 2022  

SPOTKANIE Z PREMIEREM MATEUSZEM MORAWIECKIM 

O umieszczenie zakładów branży spożywczej na 

liście priorytetowych w kontekście zapewnienia  

im dostaw energii elektrycznej, apelował Zbi-

gniew Sikorski na spotkaniu w siedzibie KK 

NSZZ „S” w Warszawie. 

Czytaj więcej na:  

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

premierem-mateuszem-morawieckim/ 

POSIEDZENIE RADY SEKRETARIATU 

Bieżące problemy  pracowników branży spo-

żywczej były przedmiotem posiedzenia Rady 

Sekretariatu 

 

Czytaj więcej na:  

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

rady-sekretariatu-4/ 
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TURNIEJ PIŁKARSKI IM. DARIUSZA JACIUKA CO RAZ BLIŻEJ 

Serdecznie zapraszamy do Sierpca na turniej imie-

nia naszego Kolegi. Impreza już 12-go listopada! 

 

Czytaj więcej na:  

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

im-dariusza-jaciuka-w-sierpcu-coraz-blizej/ 

 

 

MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA ZWIĄZKOWA  

W FIRMIE DANONE 

Wizyta szefa HR zarządu centralnego Danone 

Sylvain’a Lobry’ego i spotkania z polskimi 

związkowcami. 

Czytaj więcej na:  

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

pod-flaga-iuf-w-polskich-zakladach-danone/ 

WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI  

PRZEMYSŁU PIWOWARSKIEGO NSZZ „S” 

O sprawiedliwość dla bezprawnie zwolnionego 

związkowca. Walczymy! 

 

Czytaj więcej na:  

http://solidarnosc-spozywcow.pl/przed-sadem

-o-sprawiedliwosc/ 
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KOLEJNY ALARM ZE STRONY BRANŻY PIWOWARSKIEJ 

Spotkanie w obronie interesów pracowników 

branży piwowarskiej. 

 

Czytaj więcej na:  

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

sprawach-branzy-piwowarskiej/ 

PAMIĘTAMY O NASZYM PATRONIE 

Uczciliśmy ks. Jerzego uroczystą wartą i udziałem w 

uroczystościach w Suchowoli 

Czytaj więcej na:  

http://solidarnosc-spozywcow.pl/warta-przy-grobie

-ks-jerzego/ 

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

meczenskiej-smierci-ksiedza-jerzego/ 

„MARSZ GODNOŚCI”  

NADZWYCZAJNE SPOTKANIE RADY SEKRETARIATU 

Widzimy się 17 listopada w Warszawie! 

 

Czytaj więcej na:  

http://solidarnosc-spozywcow.pl/

nadzwyczajne-posiedzenie-rady-sekretariatu-

2/ 
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FLESH MIĘDZYNARODOWY 

UKRAIŃSKIE I MOŁDAWSKIE ZWIĄZKI ZAWODOWE CZŁONKAMI EUROPEJSKIEJ  

KONFEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH (ETUC) 

 

 

 

 

W dniu 28 października br. Europejska Konfederacja Związków Zawodowych z dumą powi-

tała nowych członków europejskiej rodziny związkowej. Do EKZZ przystąpiły: Konfederacja 

Wolnych Związków Zawodowych Ukrainy (KVPU), Federacja Związków Zawodowych Ukrai-

ny (FPU) oraz Narodowa Konfederacja Związków Zawodowych Mołdawii (CNSM). To 

szczególnie piękny moment dla naszych przyjaciół z Ukrainy podniosły moment.  

"Przyszłość Ukrainy i Mołdawii jest w Unii Europejskiej - powiedział Luca Visentini, sekre-

tarz generalny EKZZ - a związki zawodowe Ukrainy i Mołdawii potrzebują wsparcia i soli-

darności ETUC, aby bronić praw pracowników w tych trudnych i niebezpiecznych czasach, 

a także zapewnić, aby interesy pracowników były należycie reprezentowane procesie ak-

cesyjnym. Perspektywa przystąpienia Ukrainy i Mołdawii do UE jest wreszcie realna. Jako 

EKZZ cieszymy, że pierwszą oznaką integracji Ukrainy i Mołdawii z resztą Europy jest włą-

czenie związków zawodowych z tych krajów do naszej konfederacji. To w dzisiejszym cza-

sie szczególnie ważne dla ludności Ukrainy, która potrzebuje naszej solidarności bardziej 

niż kiedykolwiek. EKZZ będzie nadal wzywać do zakończenia wojny na Ukrainie oraz do 

ciągłych sankcji przeciwko Rosji i jej nielicznym sojusznikom." 

POLSKA - NIESTETY - W GRUPIE „CZERWONEJ” 

W czerwcu br. MOP zgodziła się na przekształcenie dwóch konwencji dotyczących bezpie-

czeństwa i higieny pracy (155 i 187) w konwencje podstawowe - co oznacza, że automa-

tycznie wchodzą w zakres praw podstawowych. Konwencje przyjęto głównie głosami pań-

stw Europy i krajów afrykańskich. Dlatego paradoksem jest, że większość państw człon- 
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 kowskich UE nadal nie ratyfikowała obu tych konwencji. W związku z powyższym EKZZ 

przedstawił opinię na ten temat, klasyfikując poszczególne państwa do określonej grupy.  

W grupie „czerwonej” znalazły się państwa, które nie ratyfikowały obu konwencji. W gru-

pie „bursztynowej” umieszczono państwa, które ratyfikowały jedną z konwencji. Niestety 

w grupie czerwonej znalazł się nasz kraj, wraz z: Włochami, Rumunią, Bułgarią, Litwą, Esto-

nią i Maltą. W grupie państw z bursztynowym ostrzeżeniem są: Niemcy, Francja, Holandia, 

Grecja, Austria, Węgry, Chorwacja, Irlandia i Łotwa.  

Doceniono również kraje, które ratyfikowały obie konwencje. Zostały one umieszczone w 

grupie „zielonej”. Jak łatwo policzyć to grono liczy 11 państw i są to: Hiszpania, Belgia, Por-

tugalia, Szwecja, Czechy, Słowacja, Dania, Finlandia, Słowenia, Luksemburg i Cypr. 

EKZZ wzywa wszystkie kraje z grup „czerwonej” i „bursztynowej” do ratyfikowania konwen-

cji i uznania zdrowia i bezpieczeństwa pracowników za prawo podstawowe. Zastępca Se-

kretarza Generalnego EKZZ, Claes-Mikael Stahl powiedział: "EKZZ wzywa te 16 państw 

członkowskich - w tym Niemcy, Francję i Włochy - do pokazania, że są zaangażowane w 

uczynienie świata lepszym. Szczerze mówiąc to wielce wstydliwe i żenujące, że większość 

państw UE nie popiera prób społeczności międzynarodowej, aby uczynić zdrowie i bezpie-

czeństwo pracowników podstawowym prawem na świecie."  

ORZECZENIE EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI 

Ciekawe orzeczenie wydał Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) dotyczące partycypa-

cji pracowniczej. Rozpatrzono sprawę udziału przedstawicieli pracowników w radzie nad-

zorczej spółki informatycznej SAP SE. Trybunał uznał, że nasza, pracownicza, strona ma do 

tego absolutne prawo pomimo argumentacji spółki, że skoro zaczęła prowadzić  działalność 

poza Niemcami to przepisy wewnątrzniemieckie jej nie obowiązują. 

Choć sprawa bezpośrednio dotyczyła tylko jednej spółki z konkretnego kraju to orzeczenie 

można  interpretować również jako mocny sygnał dla reprezentacji interesów pracowni-

czych w radach nadzorczych europejskich spółek akcyjnych.  Isabelle Schömann z EKZZ, ko-

mentując orzeczenie, powiedziała: "ETS wniósł istotny wkład w ochronę krajowego uczest-

nictwa pracowników i praw związków zawodowych. Jest to szczególnie  
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istotne, ponieważ w ostatnich latach demokratyczne uczestnictwo w życiu zawodowym 

zbyt często spotykało się z negatywnym wpływem prawodawstwa i orzecznictwa na pozio-

mie europejskim. Komisja Europejska powinna potraktować obecny wyrok jako sygnał do 

odwrócenia tej tendencji i wzmocnienia demokracji w miejscu pracy." 

ZWIĄZKOWCY DEMONSTROWALI W STRASBOURGU 

W dniu 5 października br., pod egidą EKZZ i francuskich związków 

zawodowych, odbyła się manifestacja przeciwko kryzysowi energe-

tycznemu, wzrostowi kosztów utrzymania i niepewności zatrudnie-

nia.  Uczestnicy wezwali decydentów na poziomie unijnym i krajo-

wym do podjęcia zdecydowanych działań  osłonowych. Manifestacja odbyła się przed Par-

lamentem Europejskim, a po jej zakończeniu odbyło się spotkanie związkowych liderów z 

europosłami. Bolesne konsekwencje wzrostów cen, których doświadczają pracownicy i ich 

rodziny znalazły swój wyraz w sześciu żądaniach EKZZ:  

 Podwyżki płac, aby sprostać wzrostowi kosztów życia  

 Wspieranie rokowań zbiorowych 

 Podwyżki płac minimalnych w celu zapewnienia ich adekwatności  

 Wprowadzenie dodatkowych zapomóg wypłacanych osobom o niskich zarobkach, 

które nie mogą sobie pozwolić na opłacenie rachunków za energię, wraz z zakazem 

odłączania od sieci energetycznej 

 Ograniczenie kosztów rachunków za energię dla obywateli UE 

 Wprowadzenie podatku od nadmiernych zysków osiąganych przez przedsiębiorstwa 

energetyczne. 

Komentując żądania, Esther Lynch, zastępca sekretarza generalnego EKZZ, powiedziała: 

"Miliony pracowników miały problemy już przed tym kryzysem, a teraz są proszeni o pła-

cenie radykalnie wyższych rachunków za energię z pensji których realna wartość spada 

bardzo szybko.” Z kolei Laurent Berger, sekretarz generalny CFDT dodał: "Należy pilnie do-  
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stosować wsparcie i jego bardziej sprawiedliwy podział. Ofiarami obecnych szczytów infla-  

cji są najbardziej wrażliwi i mniej zarabiający pracownicy, którzy najbardziej cierpią z powo-

du rosnących cen transportu, mieszkań i ogrzewania." 

Z CYKLU WARTO WIEDZIEĆ: 

„SOLIDARNOŚĆ” MANIFESTUJE W WARSZAWIE 

W Strasbourgu demonstrowano na początku października, a my 17 listopada spotykamy się 

Warszawie. Mam nadzieję, że w jak najliczniejszym gronie! 
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