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Koleżanki i Koledzy 

Zapraszamy do lektury grudniowego wydania biuletynu Sekretariatu.           

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

dzieląc się swoimi problemami i pomysłami.  

W numerze : 

 Konferencja w Dublinie 

 Pikieta w Braniewie 

 Spotkanie Komisji Krajowej w Kołobrzegu 

 Szkolenia dla członków Sekretariatu 

 Obchody rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego i uroczystości 

Ofiar Grudnia’70 

 Apel do polskich europarlamentarzystów 

 Przegląd wydarzeń z europejskiego ruchu związkowego 

 Życzenia noworoczne 
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WYDARZYŁO SIĘ W GRUDNIU 2022  

SPOTKANIE FOOD PROCESSING DIVISION W DUBLINIE 

O strategii dla związków zawodowych branży 

spożywczej rozmawiano podczas konferencji w 

Dublinie. 

 

Czytaj więcej na:  

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

food-processing-division-w-dublinie/ 

KONTYNUACJA WALKI W BROWARZE „BRANIEWO” 

Nie ma zgody na bezprawne zwolnienia działa-

czy związkowych. Wsparamy naszych Kolegów 

Jerzego Stulczewskiego i Kamila Lazarewicza. 

 

Czytaj więcej na:  

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

browaru-braniewo/ 
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SZKOLENIE DLA DELEGATÓW DO EUROPEJSKICH RAD ZAKŁADOWYCH 

Delegaci do ERZ z Sekretariatu wzięli udział w 

kolejnym szkoleniu w ramach wzmacniania wie-

dzy i kompetencji przedstawicieli „S” w Europej-

skich Radach Zakładowych. 

Czytaj więcej na:  

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

delegatow-do-europejskich-rad-zakladowych/ 

SPOTKANIE KOMISJI KRAJOWEJ W KOŁOBRZEGU 

Spotkanie opłatkowe członków Komisji Krajowej 

było okazją do chwili zadumy i rozmowy o zada-

niach na przyszły, wyborczy rok w Związku. 

 

Czytaj więcej na:  

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

krajowej-w-kolobrzegu/ 

WARSZTATY ZWIĄZKOWE W ŁODZI 

Koordynatorka IUF, Emilia Janicka, zorganizo-

wał szkolenie z komunikacji i tworzenia zespo-

łu współpracowników dla członków Sekreta-

riatu. 

Czytaj więcej na:  

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

szkoleniowe-dla-czlonkow-sekretariatu/ 
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OBCHODY GRUDNIA’70 

Przewodniczący Rady Sekretariatu złożył pamiąt-

kową wiązankę pod pomnikiem poległych Stocz-

niowców. 

Czytaj więcej na:  

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

grudnia-70/ 

UROCZYSTOŚCI W ŁOWICZU 

Po raz kolejny łowicka „Solidarność”, uczciła pa-

mięć o Ofiarach Stanu Wojennego.  

 

Czytaj więcej na:  

http://solidarnosc-spozywcow.pl/obchody-rocznicy-

wprowadzenie-stanu-wojennego-w-lowiczu/ 

O NOWY KSZTAŁT UNIJNEJ DYREKTYWY DOTYCZĄCEJ 

 EUROPEJSKICH RADACH ZAKŁADOWYCH 

Brawo za aktywność delegatów „S” w ERZ-etach. 

W tym gronie nie mogło zabraknąć delegatów z 

Sekretariatu Spożywców. 

 

Czytaj więcej na:  

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

czlonkowie-erz-apeluja-do-polskich-europoslow-o

-poparcie-zmian-w-dyrektywie/ 
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FLESH MIĘDZYNARODOWY 

ARESZTOWANIE LUCI VISENTINIEGO 
 

 Smutna wiadomość dotarła na początku grud-

nia z Brukseli. Były przewodniczący Europejskiej 

Konfederacji Związków Zawodowych, Włoch 

Luca Visentini, który 21 listopada ubiegłego ro-

ku został wybrany nowym Sekretarzem Gene-

ralnym Światowej Konfederacji Związków Zawo-

dowych został aresztowany w związku z podej-

rzeniem przyjęcia łapówki od osób, które zostały uprzednio skorumpowane przez władze 

Kataru, aby wpływać na poprawę wizerunku tego kraju, jako państwa, które dba o prawa 

pracownicze osób zatrudnionych w tym kraju.  

Główną podejrzaną w tej sprawie jest wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, 

Greczynka Eva Kaili, jak również trzech rodaków Luci Visentiego m. in. Pier-Antonio Panze-

rii, który miał przekazać Visentiniemu 50 tys. euro w gotówce. 

Po kilku dniach przewodniczący opuścił areszt z zakazem wyjazdu poza terytorium Unii 

Europejskiej. Pytany o swój komentarz do sprawy, stwierdził: „Cieszę się, że przesłuchanie 

dobiegło końca i mogłem w pełni odpowiedzieć na wszystkie pytania. Jeśli zostaną posta-

wione dalsze zarzuty, oczekuję możliwości ich obalenia, ponieważ jestem niewinny i o ja-

kimkolwiek wykroczeniu nie może być mowy. Jakakolwiek forma korupcji jest całkowicie 

niedopuszczalna i jestem całkowicie zaangażowany w walkę z nią. Pragnę również ponow-

nie potwierdzić stanowisko, które zająłem publicznie, że należy wywrzeć dalszą presję na 

Katar w sprawie praw pracowniczych i innych praw człowieka. Dzisiejsza sytuacja nadal 

nie jest zadowalająca”.  

Konsekwencją tych wydarzeń było nadzwyczajne posiedzenie Rady Generalnej ITUC w 

dniu 21 grudnia i podjęta decyzja o zawieszeniu Luci Visentiniego w pełnieniu obowiąz-

ków Sekretarza Generalnego ITUC do czasu posiedzenia w dniu 11 marca, kiedy to sprawa  
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 zostanie ponownie rozpatrzona. Nie oznacza to w żaden sposób domniemania winy jest 

natomiast jak najbardziej sensownym krokiem w zaistniałej sytuacji. 

 „Sam fakt niemożności opuszczenia Europy przez Lucę, stawia pod znakiem zapytania jego 

zdolność do pełnienia funkcji w światowej federacji” - nieoficjalnie, po głosowaniu w spra-

wie zawieszenia, mówili członkowie Rady Generalnej. Obowiązki pełnienia funkcji sekreta-

rza generalnego ITUC  przejął dotychczasowy zastępca sekretarza generalnego Owen Tu-

dor. 

Więcej o sprawie  można dowiedzieć się śledząc stronę ITUC: 

https://www.ituc-csi.org/?lang=en 

PRZYGOTOWAĆ  SIĘ DO EMERYTURY  

Powolne poranki z kawą i spokojne dni bez fizycznego zmęczenia w pracy. Tak więk-

szość z pracowników wyobraża sobie emeryturę. Ten obraz często jest aktualny tylko 

do momentu gdy przechodzimy na emeryturę. Rozmowa z Bentem Mathiasenem, 

związkowcem z nordyckich związków zawodowych NNF i jego pracy jako doradcy dla 

osób, które przeszły na emeryturę. 

- Powiedziałeś kiedyś, że przerwanie pracy z dnia na 

dzień jest niemal jak zagrożenie życia. 

- Tak. To mocne stwierdzenie — mówi Bent Mathiasen   

ale w pełni uprawnione. Cieszymy się, że będziemy 

mogli odpocząć, ale po początkowym okresie euforii, 

że już nic nie musimy, przychodzi konstatacja, że wiele godzin, które były wypełnione pra-

cą, kontaktami ze współpracownikami, zostają puste. I tak naprawdę nie ma ich czym wy-

pełnić. Można wręcz powiedzieć, że mamy do czynienia z pewnym kryzysem tożsamości.  

Jak rozumiem twoją rolą jest pomóc ludziom, którzy zostają emerytami? 

BM — Niezupełnie. Pracuję w związku zawodowym NNF, jako doradca osób, które prze-

szły na emeryturę, ale to tylko etykietka. Natomiast uważam, że wsparcie obecnym eme-
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należy rozpocząć zanim na emeryturę przejdą. Najlepiej uczynić to z kilkuletnim wyprze-

dzeniem. Z mojej praktyki wynika, że okres 5 lat to minimum, aby odpowiednio przygoto-

wać się do nowego etapu w życiu. W związku z tym pracę z osobami, które są zaintereso-

wane tego typu wsparciem, rozpoczynam dużo wcześniej zanim zakończą swoją zawodową 

aktywność.  

Jak w praktyce to wygląda? 

B.M.— Jest kilka możliwych ścieżek. Natomiast generalnie jest to praca nad świadomością.  

Świadomością tego, że za kilka lat twój codzienny zegar będzie chodził wolniej, że będziesz 

musiał stworzyć sobie na nowo, odnaleźć nowe pasje, być może jakąś formę aktywności  

użyteczną społecznie. Na to wszystko nakładają się jeszcze kwestie zdrowia, o którym rów-

nież należy pomyśleć. Ważne jest to, aby przygotować się również na warianty, które nie 

przebiegają zgodnie z naszymi zamierzeniami.  Istotne, aby przestawienie zwrotnicy nie na-

stąpiło radykalnie. W takiej sytuacji jest się bardzo trudno odnaleźć. 

Czytałem, że program późnej emerytury cieszy się dużą popularnością. Czy to prawda? 

B.M.— To jedna z możliwości. Polega na tym, że pracownik zanim odejdzie na emeryturę 

ma stopniowo zmniejszaną ilość godzin w pracy, natomiast po rozpoczęciu życia emeryta 

przez określony czas świadczy pracę w zakładzie swojego zatrudnienia. Takie podejście ma 

na celu płynne przejście z pracy w okres emerytalny naszego życia. Dodatkowo wpisuje się 

on w założenia polityki transferowania wiedzy  wśród pracowników danego zakładu, men-

toringu i solidarności międzypokoleniowej. Natomiast, tak jak powiedziałem, to tylko jedna 

z możliwości.  

Swoją działalność prowadzisz pod auspicjami NNF? 

B.M. — Tak. Byłem związkowcem, właściwie cały czas nim jestem, dlatego było to dla mnie 

naturalne, że po przejściu na emeryturę będę pracował na rzecz innych związkowców. 

Można powiedzieć, że to jest mój pomysł na życie po życiu. Natomiast centrala NNF w 

pewnym momencie uznała temat za na tyle ważny, że uruchomiono taką formę doradztwa 

dla swoich członków. 

Życzę sukcesów i dziękuję za rozmowę. 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA POŚWIĘCONA  
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MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA POŚWIĘCONA  

UKŁADOM ZBIOROWYM PRACY W CZECHACH 

Stowarzyszenie Wolnych Związków Zawodowych Repu-

bliki Czeskiej, w którego skład wchodzi Związek Zawo-

dowy Pracowników Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego 

(OSPZV-ASO CR), zorganizował konferencję międzynaro-

dową poświęconą problematyce objęcia praktyką ukła-

dów zbiorowych pracy pracowników w kraju naszych 

południowych sąsiadów. Konferencja odbyła się 28 grudnia 2022r. w Pradze. Co warte pod-

kreślenia, konferencja jest imprezą cykliczną, która odbyła się już po raz czwarty. 

Jako Sekretariat Spożywców mogliśmy zapoznać się w jaki sposób do tak ważnego tematu 

podchodzą nasi Koledzy z tej samej europejskiej federacji związkowej. Bowiem OSPZV-ASO 

CR, podobnie jak SPSPOZ NSZZ „S” jest afiliowany w EFFAT.  

Na jednym forum spotkali się przedstawiciele związków zawodowych, organizacji praco-

dawców i eksperci. Celem spotkania była m. in. ocena współpracy partnerów społecznych 

w minionym roku oraz nakreślenie założeń na rok 2023, ze szczególnym uwzględnieniem 

zaleceń Komisji Europejskiej dotyczących rozszerzenia zasięgu układów zbiorowych pracy 

w państwach członkowskich.  Dodatkowo odbyły się panele dyskusyjne, do najciekawszych 

można zaliczyć przygotowany i prowadzony przez panią prezes firmy Trexima, Ludmiłę Hu-

sarikovą panel „Negocjacje zbiorowe w czasach stagnacji gospodarczej i  bezrobocia”, gdzie 

uczestniczy musieli zmierzyć się z realiami obecnego spowolnienia gospodarczego Czech.  

Pozostaje wyrazić życzenie, że również na naszym gruncie uda się stworzyć taką platformę 

dyskusji pomiędzy związkowcami, pracodawcami, rządem i ekspertami, aby wspólnie za-

stanowić się w którą stronę mają ewoluować stosunki pracy w Polsce.  

To jeszcze koniec. Zapraszamy na kolejną stronę! 
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