
 

 

My dla Ciebie!  

Nur Gemeinsam Geht‘s  
(Tylko razem to działa) 
Jako NGG i Twoja reprezentacja w 
radzie zakładowej chcemy Cię odtąd re-
gularnie informować.  
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Dietlinde Eisold,       

Frische 1                    

Operator maszyn 

 

Jens Radeloff,              

Saumi Operator maszyn 

Henry Busch,  

Frische 1  

Operator maszyn 

Ralf Meinert,  

Frische 2  

Operator maszyn 

 

Sandy Kieneck,        

H-Milch                            

Operator maszyn 

Rocco Stein,                     

Frische 1                      

Operator 

maszyn 

 

Peter Haag,  Saumi Operator maszyn 

Cz ł o n k o w ie  z a s t ę pc z y :  

Tym razem na kolejnych stronach: 

Co chcemy zmienić?  

Tylko 43% frekwencja wyborcza! 

Zmiana jest możliwa tylko razem! 

Przedstawiamy: Członkowie NGG z listy 1 w radzie zakładowej 



 

 

Sygnał alarmowy: 

W wyborach do rad zakładowych głosowało tym 
razem tylko 43%. W wyborach w 2018 r. nadal 
była to ponad połowa pracowników.   

Sygnał alarmowy: 
Frekwencja tylko 43% !  

Wybory w liczbach: 
 

Uprawnieni do głosowania:  2.956 
Oddane głosy:       1.273 
Głosy ważne :    1.272 
 

Lista 1 (Aufbruch 2022):      295 głosów   =   5 miejsc  

Lista 2 (Team Steffen) :        45 głosów   =   0 miejsc 

Lista 3 (Schichtarbeiter/Optipack):  185 głosów   =   3 miejsc 

Lista 4 (ProAktiv22):      747 głosów   = 13 miejsc 

miejsca  
przydzielane w 

radzie zakładowej: 
21 

Dla nas jest to wyraźny sygnał 
alarmowy! 

 

Wiele wskazuje na to, że 
szczególnie pracownicy pro-
dukcyjni, a także pracownicy 
polscy, głosowali rzadziej. 
Nawet najsilniejsza lista 4, która 
ma większość w radzie zakłado-
wej, może liczyć tylko na 25% 
uprawnionych do głosowania! 
 

 Jakie są tego przyczyny? 
-> Pełne zadowolenie wśród 

osób niegłosujących? 
-> Czy też głęboka frustracja i 

brak perspektyw? 
-> Postawa, że bez względu na 

to, kto zostanie wybrany, nic 
się nie zmieni! 

Nie chcemy się z tym po-
godzić i pokazujemy, że zmia-

na jest możliwa! 

Ty też? Skontaktuj się z nami! 
(Kontakt na ostatniej stronie) 



 

 

To jest to, co chcemy 
razem zrobić! 
To jest to, co chcemy 
razem zrobić! 

Godziny pracy dostosowane do życia. Nie ma jednostron-
nej elastyczności dla pracodawcy! 

Odpowiedni poziom zatrudnia! (Personalbemessung) 

Układ zbiorowy: likwidacja istniejącej luki 
płacowej w przemyśle mleczarskim na 
Wschodzie! 

Zakaz nierównego traktowania pracowników 
lub poszczególnych części przedsiębiorstwa! 

Dobre zdrowie i bezpieczeństwo w pracy! 

Perspektywy dla Sachsenmilch i jego pracowników! 

... i wszystko inne, co jest dla Ciebie ważne!  

Informujemy: 

Odbyło się pierwsze posiedzenie rady zakładowej 
W poniedziałek 25 kwietnia u-
konstytuowała się nowa rada 
zakładowa. 

Przewodniczącymi zostali wybrani: 
Frank Siebert jako przewodniczący, 
Stephanie Bierbaum jako zastępca 
przewodniczącego. 

Pomimo konkurencyjnych list w wy-
borach do rady zakładowej, popar-
liśmy te wybory głosami NGG w 

radzie zakładowej. 

Jest to konstruktywny sygnał dla 
zbliżających się prac rady zakłado-
wej. Chcemy, aby w radzie zakłado-
wej panował otwarty i równy klimat, 
a nowe głosy były słyszalne! 

W tym sensie chcemy pracować w 
radzie zakładowej i wnosić sprawy 
pracowników. 



 

 

www.ngg.net/

sachsenmilch 

Twoja opinia jest 
dla nas ważna 
Twoja opinia jest 
dla nas ważna 

NGG Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, Region Dresden-Chemnitz.  

Sugestie? Pytania?  

Chcesz być aktywny? 

My dla Ciebie! Osoba kontaktowa: 

W ten sposób można się z nami skontaktować: 
Skontaktuj się z jednym z mężów zaufania/radnych zakładowych NGG. 

          sachsenmilch@ngg.net         l.      NGG na miejscu: +4935149772760  

Możesz do nas przyjść w 
każdej sprawie osobistej i ogól-
nej! 
Pięciu członków Rady Zakładowej 
NGG: Peter, Rocco, Didi, Henry i 
Sandy jest do Twojej dyspozycji. 
Niezależnie od tego, czy chodzi o 
zadawanie pytań, towarzyszenie w 
spotkaniach pracowników, działani-
ach BEM czy... 


