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Młodzi lekarze żądają podwyżek

Rezydenci domagają się od 
premier Szydło i jej rządu 

podwyżek. W całym kraju trwa akcja 
protestacyjna. Od kilku tygodni w 
Dziecięcym Szpitalu Klinicznym 
przy ul. Żwirki i Wigury w Warsza-
wie, jak również w innych dużych 
miastach, trwa protest głodowy. Młodzi lekarze żądają m.in. wzrostu finansowania 
ochrony zdrowia, poprawy warunków pracy i podwyższenia wynagrodzeń. Rezydenci 
piją głównie wodę i soki, są pod stałą opieką dyżurnego lekarza, który każdego dnia 
mierzy im ciśnienie i waży.

Lekarze z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy i Porozumienia 
Rezydentów OZZL zwrócili się do pary prezydenckiej Andrzeja Dudy i Agaty Korn-
hauser-Dudy o mediację. W piśmie do Beaty Szydło, napisanym po kilku nieudanych 
spotkaniach z przedstawicielami rządu i Ministerstwa Zdrowia, poinformowali o 
odmowie udziału we wspólnym zespole, który miałby wypracować rozwiązania w 
służbie zdrowia. Młodzi lekarze będą kontynuować protest głodowy do czasu podpi-
sania porozumienia, które będzie spełniało kryteria ich postulatów.

Protest lekarzy rezydentów poparło Ogólnopolskie Porozumienie Związków 
Zawodowych. W wydanym przez OPZZ oświadczeniu, czytamy: „Od kilku lat 
apelujemy do strony rządowej o stabilne i wzrastające finansowanie ochrony 
zdrowia. Jest to podstawowy warunek sprawnie działającego systemu ochrony 
zdrowia. To recepta na poprawę sytuacji pacjentów i pracowników tego sektora. 
Uważamy, że rozwiązanie problemów płacowych w ochronie zdrowia powinno być 
uregulowaniem systemowym, obejmującym wszystkie grupy zawodowe w ochronie 
zdrowia. Takie oczekiwanie przedstawiliśmy rządowi kilka miesięcy temu”.

Napięta sytuacja w Tesco Polska

Pracownicy brytyjskiej sieci 
super i hipermarketów Te-

sco, której sklepy znajdują się Polsce, 
grożą strajkiem. W trakcie negocjacji 
w sprawie podwyżek związkowcom 
zrzeszonym w NSZZ „Solidarność” nie 
udało się porozumieć z przedstawicie-
lami Tesco Polska. Trwający od lutego 
bieżącego roku spór zbiorowy nie został zakończony.

Związkowcy domagają się od firmy wzrostu wynagrodzeń o 350 zł brutto. Pod-
wyżki miałyby objąć wszystkich zatrudnionych w Tesco Polska. Ponadto żądają, aby 
kierownicy sklepów, stoisk oraz zastępcy kierowników otrzymali dodatkowo 200 zł 
brutto. Żądają także 10-procentowego dodatku do pensji dla pracowników, których 
wynagrodzenie opiewa na kwotę niższą niż 3 tysiące złotych. Dodatek wypłacany 
miałby być z tytułu każdej zmiany zakresu czynności i/lub zmiany stanowiska pracy, 
w tym również każdej zmiany, która nastąpiła po 1 stycznia 2014 r.

Negocjacje z przedstawicielami pracodawcy przyniosły porozumienie w zakresie 
wypłaty nagród jubileuszowych oraz dodatkowych świadczeń przy zwolnieniach 
grupowych oraz zamykanych sklepach. Propozycje podwyżek przedstawiane przez 
Tesco nie zadowalają pracowników. Dla przykładu od lipca firma podniosła polskim 
pracownikom pensje o około 2 procent. Jak podkreślają związkowcy, którzy brali udział 
w negocjacjach, na tak niskie podwyżki nie wyrażają zgody. Wcześniej Tesco Polska 
proponowło kolejne kwoty podwyżek. Po tym, gdy związkowcy odrzucili ofertę 42,97 
zł podwyżki, Tesco zaproponowało 50 zł.

Spór zbiory w Hucie „Pokój”

Pracownicy Huty „Pokój” 
S.A. weszli w spór zbiorowy 

z pracodawcą. Domagają się między 
innymi podwyżki wynagrodzeń o 
300 zł netto dla wszystkich pracowników, rozwiązania problemu niezrealizowania 
założeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz wyjaśnienia procedur 
załadunku w zakładzie Stalprofile. Są też przeciwni planom zwolnienia 25 pracow-
ników o długoletnim stażu pracy. W ramach akcji protestacyjnej na terenie zakładu 
wywieszone zostały flagi związków zawodowych.

Sprawą podwyżek związkowcy starali się zainteresować wiceministra energii 
Grzegorza Tobiszewskiego, który przybył na zorganizowaną na początku września 
nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej Rudy Śląskiej, którą poświęcono sytuacji górnictwa. 
Później NSZZ „Solidarność”, Sierpień’ 80 i Związek Pracowników Huty „Pokój” 
wystosowały pismo do zarządu, w którym pierwszym postulatem było zwiększenie 
wynagrodzeń o 300 zł netto.

W odpowiedzi na żądania związkowców, prezes należącej do Węglokoksu Huty 
„Pokój” odpowiedział akcją plakatową i ulotkami, w których tłumaczy sytuację huty i 

Przegląd związkowych 
wydarzeń w Polsce

cd. na str. 4

Centrum Badania Opinii Społecz-
nej opublikowało w ostatnim 
czasie wyniki ankiety na temat 

działalności związków zawodowych. Ocenie 
zostały poddane trzy największe centrale 
związkowe: Ogólnopolskie Porozumienie 
Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” 
i Forum Związków Zawodowych.

Jak wynika z badań, największe zaintereso-
wanie społeczne wywołuje działalność NSZZ 
„Solidarność”, którą potrafi ocenić blisko dwie 
trzecie badanych (64%). Większość respon-
dentów nie potrafi natomiast ocenić działań 
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków 
Zawodowych (59%) i Forum Związków 
Zawodowych (71%).

Ocena poszczególnych central związko-
wych wygląda następująco:

• NSZZ „Solidarność”: 34% ocen pozytyw-
nych wobec 30% negatywnych,

• Ogólnopolskie Porozumienie Związków 
Zawodowych: 21% ocen pozytywnych 
wobec 20% negatywnych,

• Forum Związków Zawodowych: 15% ocen 
pozytywnych wobec 14% negatywnych.
 Jak czytamy w komunikacie CBOS: „z 

przeprowadzonych analiz wynika, że oceny 
działalności NSZZ „Solidarność” są mocno 
upolitycznione i zależą obecnie przede wszyst-
kim od afiliacji partyjnych respondentów. 
Działalność związkowców zrzeszonych w tej 
organizacji najczęściej spotyka się z akceptacją 
wśród badanych deklarujących zamiar głoso-
wania na Prawo i Sprawiedliwość (61%). Pozo-
stali respondenci bądź są podzieleni w ocenie, 
bądź częściej działalność NSZZ „Solidarność” 
oceniają negatywnie niż pozytywnie”.

Odnośnie oceny działalności Ogólnopol-
skiego Porozumienia Związków Zawodowych 
w komunikacie napisano: „o ile wśród osób po-

niżej 35 roku życia działalność OPZZ częściej 
spotyka się z aprobatą niż krytyką, to wśród 
starszych więcej jest ocen negatywnych niż 
pozytywnych (…) Również działalność Forum 
Związków Zawodowych wśród osób poniżej 35 
roku życia zdobywa więcej ocen pozytywnych 
niż negatywnych, natomiast wśród starszych 
więcej jest krytyki niż aprobaty”. 

CBOS dodaje: „iż odsetek krytycznych 
ocen działalności wszystkich central związko-
wych uwzględnionych w badaniu rośnie wraz 
z deklarowanym dochodem per capita. Jedno-
cześnie wśród najmniej zamożnych, których 
miesięczne dochody na jedną osobę w rodzinie 
nie przekraczają 649 złotych, działania OPZZ 
i FZZ częściej budzą aprobatę niż dezaprobatę, 
natomiast działalności NSZZ „Solidarność” ta 
grupa respondentów częściej wystawia oceny 
negatywne niż pozytywne”.

 TN

Związki zawodowe 
w ocenie Polaków

Komentarz

Przytoczone badanie opinii publicznej nt. działalności związków 
zawodowych dobitnie pokazuje ile jeszcze związki muszą włożyć 

trudu i wysiłku, aby odbudować poparcie wśród polskiego społeczeństwa. 
W ostatnich, ponad 25 latach wiele czynników zewnętrznych, jak i 
wewnętrznych uniemożliwiało ten proces. 

Przez ostanie dziesięć lat (teraz trochę się to zmieniło) media 
skupiały się wyłącznie na krytykowaniu naszej działalności. Byliśmy 
przedstawiani jako nieudolni partnerzy dialogu społecznego, którzy 
wyłącznie wysuwają nierealne żądania. Jako towarzystwo wzajemnej 
adoracji i kolesiostwo. Struktury, którym zależy wyłącznie na blokowaniu 
miast i wszczynaniu burd z policją. Struktury przestarzałe, które nie chcą 
przyjąć globalnej i neoliberalnej gospodarki. 

Przez ten okres nikt nie chciał pokazać ile w tym czasie związki 
zawodowe zrobiły dobrego dla pracowników, ich zarobków, warunków 
pracy i bezpieczeństwa.  Milczano o tym, że to wyłącznie związki 
zawodowe stawały w obronie  pracowników, gdy odbierano im kolejne 
przywileje, czy zwalniano i zatrudniano na umowach śmieciowych. 
To właśnie dzięki pozytywnym działaniom udało się wywalczyć m.in. 
korzystne dla pracowników zmiany w zakresie zatrudniania na umowę  

 
o dzieło, zlecenie i czas określony, obniżyć wiek emerytalny i zmienić 
politykę prorodzinną państwa.

Związkom zapewne nie pomaga to, że trudno trafić nam do mło-
dych pracowników. Niewiedza na temat działalności związków wśród 
absolwentów szkół średnich i wyższych jest ogromna. Na szczęście 
związki coraz częściej wykorzystują nowe metody komunikacji z poten-
cjalnymi członkami. Docieramy do ludzi za pomocą facebooka, twittera, 
instagrama i innych mediów społecznościowych. W przystępny sposób 
staramy się kreować pozytywny przekaz medialny za pomocą różnych 
happeningów ulicznych czy akcji internetowych. Młodzi działacze 
związkowi zaczęli się pojawiać na targach pracy dla absolwentów szkół 
oraz w samych szkołach, na lekcjach nt. wiedzy o społeczeństwie.

Obserwując rynek pracy, niską stopę bezrobocia oraz zachodzące 
zmiany społeczne widać, że pracownicy podchodzą do kwestii zatrud-
nienia w zupełnie inny sposób niż to było jeszcze kilka, kilkanaście lat 
temu. Znają swoją wartość. Coraz więcej z nich chce działać społecznie 
i organizuje się. Związki zawodowe, w tym „Budowlani”, powinny 
wykorzystać tę szansę.

Tomasz Nagórka
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W dniu 16.10.2017 r. ,w siedzibie ZZ 
„Budowlani” w Warszawie, odbyło 
się kolejne posiedzenie Rady Krajowej 

Sekcji Leśnictwa i Ochrony Środowiska. 
W trakcie spotkania omówiono bieżące sprawy 

dotyczące pracowników w poszczególnych jednost-
kach Lasów Państwowych. Poruszano kwestie ochrony 
prawnej pracowników oraz reprezentatywność 
poszczególnych organizacji. Tematem, który przewijał 
się po raz kolejny w pracach Rady Krajowej Sekcji 
były zgłaszane przypadki dyskryminacji wynikającej 
z przynależności związkowej. Przewodniczący został 
zobowiązany do omówienia tej kwestii na spotkaniu 
z dyrektorem wskazanej RDLP

Omówiono również sytuację w jednostkach ob-
jętych klęską huraganu. Szczególnym punktem obrad 
była sytuacja w Puszczy Białowieskiej oraz możliwości 
wsparcia pracowników nadleśnictw puszczańskich. 
Zaproponowano stworzenie jednolitego programu 
wsparcia dla Puszczy Białowieskiej w porozumieniu 
ze wszystkimi centralami związkowymi działającymi 
w PGL LP. 

Jednocześnie podjęto stanowisko w sprawie 
Puszczy Białowieskiej, popierające działania leśników 
puszczańskich oraz potępiające bierność wobec 
naruszeń prawa przez organizacje pseudoekologiczne.

Sporą cześć spotkania poświęcono na omówie-
nie kształtowania wizerunku Lasów Państwowych 
w kontekście ostatnich wydarzeń. Podjęto decyzję 
o stworzeniu prezentacji, która w przyszłości ma 
posłużyć do tworzenia obiektywnego przekazu 
nt.  działań pracowników LP. Rada Sekcji podjęła 4 
uchwały, 3 wnioski i 1 stanowisko. Następne spotka-
nie zaplanowane w okresie wczesnowiosennym w 
Nadleśnictwie Białowieża. 

Darz Bór                                                         
(piotrnal)

Stanowisko
Krajowej Sekcji Pracowników 

Leśnictwa ZZ „Budowlani”
w sprawie Puszczy Białowieskiej

Rozmiary kampanii medialnej, rozpętanej wokół Puszczy 
Białowieskiej i jej tak zwanej wycinki, przekroczyły już 

dawno wszelkie granice. Wszystkie ataki i inwektywy są skie-
rowane przeciwko leśnikom polskim i mają na celu poderwanie 
ich dobrego imienia i wizerunku w społeczeństwie polskim i 
europejskim. Kampanie i ataki nie mają podłoża merytorycz-
nego i opierają się na grze emocjami i stereotypami. Prosimy 
o włączenie się i przekaz prawdy przez media publiczne, bo w 
naszej ocenie są one w tej kampanii  nieobecne.

Organy i służby państwowe powołane do przestrzegania 
ładu społecznego i prawa na terenie Puszczy Białowieskiej są 
w naszej ocenie niewydolne lub niemal całkowicie bezradne. 
W obliczu intensywnego ataku na leśników polskich, jakim 
jest kampania wokół Puszczy Białowieskiej, zawiodły też pro-
cedury prawne i administracyjne. Należy przywrócić w naszym 
kraju stan rzeczywistości, zgodny z prawem. Prawo musi być 
przestrzegane przez wszystkich i wszyscy powinni być wobec 
niego równi. Dziś w naszej ocenie na terenie Puszczy Biało-
wieskiej w trakcie akcji „pseudoekologów” rządzą: anarchia 
i ekoterroryzm. Terroryzowanie leśników, zakładów usług 
leśnych, odbiorców i przewoźników drewna ma znamiona 
działań wykraczających dalece poza prawo obowiązujące w 
naszym kraju.  

Stoimy na stanowisku, że cięcia prowadzone przez le-
śników w Puszczy Białowieskiej w ramach ochrony czynnej, 
mają zatrzymać klęskę kornika oraz zapewnić bezpieczeństwo 
publiczne. Cięcia te w żaden sposób nie naruszają   przepisów 
Natury 2000, tj. dyrektyw: ptasiej i siedliskowej. Zgodnie z 
ustawą o lasach, to leśnicy odpowiadają za stan zdrowotny 
i sanitarny lasów gospodarczych, i to na nich spoczywa obo-
wiązek dbałości o dobro lasu, o dobro Puszczy Białowieskiej.

Skierowanie wniosku przez Komisję Europejską przeciwko 
Polsce  w sprawie Puszczy Białowieskiej do Trybunału Sprawie-
dliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu jest całkowicie nieza-
sadne. W obliczu trwającej klęski kornika drukarza, wywołanej 
przez wieloletnie działania organizacji pseudoekologicznych, 
tylko zdecydowane decyzje mogą poprawić stan środowiska 
leśnego.  

Sekcja Krajowa stoi na stanowisku, że tylko czynne za-
biegi prowadzone przez leśników mogą zachować bogactwo 
przyrodnicze lasów Puszczy Białowieskiej i  zachować ją dla 
przyszłych pokoleń.

Warszawa 16 października 2017 r.

Rada Krajowej Sekcji Leśnictwa 
i Ochrony Środowiska o sytuacji 
pracowników w branży

Wszyscy zadajemy sobie 
pytanie kto o nas dba i 
czy nasi reprezentanci 

pamiętają o całej załodze? Pytanie to 
zyskało w siedzibie Biebrzańskiego 
Parku Narodowego nową odpowiedź. 

06.10.2017 odbyło się zebranie za-
łożycielskie Organizacji Zakładowej 
Związku Zawodowego „Budowlani”. 
Zgromadziło ono aż 24 uczestników 
- zebraniu przewodniczył wiceprze-
wodniczący Rady Okręgu Podlaskie-
go Piotr Nalewajek. W głosowaniu 
jawnym jednogłośnie podjęto decyzję 
o utworzeniu organizacji podsta-
wowej w ramach ZZ „Budowlani”, 
następnie przeprowadzone zostały 
wybory.

Przewodniczącym organizacji 
podstawowej w głosowaniu tajnym 
został wybrany Bogdan Browarski.

W skład Zarządu Organizacji 
weszli:

• Adam Bernatowicz

• Grzegorz Kwiatkowski
• Krzysztof Henel
• Michał Zyśko

Przewodniczącą Komisji Re-
wizyjnej została wybrana Karolina 
Tarka.

W skład Komisji Rewizyjnej 
weszli:

• Michał Fabiszewski

• Anna Piekarska
Przeprowadzono również wy-

bory na Okręgowy Zjazd Delegatów.  
Delegatami zostali wybrani:

• Krzysztof Henel
• Bogdan Browarski

Nowo wybranym liderom pogra-
tulował wiceprzewodniczący Rady 
Okręgu Podlaskiego, zapewniając o 

wsparciu. Liderzy nowej organizacji, 
tak jak wszyscy w naszym Związku, 
muszą pamiętać, że w potrzebach 
wszyscy jesteśmy równi, tak by nowa 
organizacja w Biebrzańskim Parku 
Narodowym spełniała oczekiwania 
załogi wynikające z przynależności 
do związków zawodowych.

PN

Nowa organizacja ZZ „Budowlani” 
w Biebrzańskim Parku Narodowym
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brak możliwości podwyżek. Zakład ma obecnie 269 mln długu - od czasu rozpoczęcia 
restrukturyzacji udało mu się zmniejszyć zadłużenie o 14 mln złotych. „W sytuacji 
zagrożenia upadłością restrukturyzacja jest bezdyskusyjna i wszyscy musimy zrozumieć 
potrzebę głębokich procesów naprawczych” – napisał Witold Wójcicki – prezes Huty 
„Pokój”. Przypomina, że upadłość zakładu i strata pracy przez tysiąc jej pracowników 
to wciąż realne zagrożenia.

Czy w kopalniach zabraknie wykwalifikowanych pracowników?

Jak informuje Ogólnopolskie Porozumienie 
Związków Zawodowych, Rada Krajowa Związ-

ku Zawodowego Górników w Polsce zwróciła się do 
premier Szydło i ministra energii z pismem, w którym 
alarmuje, że wkrótce może zabraknąć wykwalifikowa-
nych pracowników kopalń.

W piśmie skierowanym do premier i ministra 
Tchórzewskiego, Związek Zawodowy Górników zwraca 
uwagę na dramatyczną sytuację w górnictwie – zaczyna 
brakować fachowców. Luka pokoleniowa, brak ciągłości kształcenia w zawodach górni-
czych i odejście do Spółki Restrukturyzacji Kopalń tysięcy pracowników prowadzą do 
kurczenia się górniczego rynku pracy. Niskie zarobki nie zachęcają młodych ludzi do 
podejmowania pracy w górnictwie. Związkowcy uważają, że potrzebna jest stabilizacja 
pracy w całym sektorze. Sprzyja temu ogromny popyt na węgiel i jego cena. 

Rada Krajowa ZZG w Polsce apeluje do Ministerstwa Energii o podjęcie działań, 
które zatrzymają odchodzenie z górnictwa wykwalifikowanych pracowników, oraz 
uatrakcyjnienia wynagrodzenia, które przyciągałoby do pracy w kopalniach nowych 
ludzi.

Podwyżki dla pielęgniarek w kaliskim szpitalu

Kolejne negocjacje płacowe pomiędzy pielę-
gniarkami ze Związku Zawodowego Pielęgnia-

rek i Położnych a dyrekcją kaliskiego szpitala przyniosły 
porozumienie w sprawie podwyżek, tzw. zembalowego. 

Poprzednia tura negocjacji, która odbywała się 
Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im L. Perzyny w 
Kaliszu, nie zakończyła się podpisaniem porozumie-
nia. Dyrekcja szpitala zaproponowała pielęgniarkom 
wliczenie do płacy zasadniczej części podwyżki w kwocie 400 zł, przyznanej im przez 
byłego ministra zdrowia Mariana Zembalę. Pozostała część kwoty miała być płacona 
odrębnie. Pielęgniarki uznały jednak, że ten wariant będzie dla nich finansowo 
niekorzystny i postanowiły kontynuować negocjacje w sprawie innego uregulowania 
„zembalowego”. 

W wyniku negocjacji pielęgniarki wypracowały satysfakcjonujące je porozumienie, 
w którym kwestia wypłaty „zembalowego” została dopracowana. Dyrekcja szpitala 
zapewniła, że wszystkie trzy transze podwyżki zostaną wliczone do podstawy wyna-
grodzeń. Od tak zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego będzie dopiero naliczana 
10-procentowa podwyżka, wynikająca z ustawy zwanej ustawą ministra Radziwiłła.

Porozumienie w łódzkim MPK

Zakończył się trwający od miesięcy spór 
zbiorowy. Związkowcy porozumieli się z 

zarządem MPK – Łódź Sp. z o.o. w sprawie podwyżek 
wynagrodzeń. Podwyżki będą, lecz nie tak duże, jak 
tego oczekiwała strona pracownicza. 

Związkowcy domagali się 300 zł podwyżek, a dla 
pracowników rozliczających się godzinowo - po dwa 
złote za godzinę więcej. Zgodnie z podpisanym porozu-
mieniem, od września pracownicy dostaną o złotówkę za godzinę więcej, a od stycznia 
dojdzie im kolejna złotówka. Ponadto premie regulaminowe wzrosną z 9 do 11 złotych. 

W zamian związkowcy zaakceptowali plan racjonalizacji i optymalizacji za-
trudnienia w spółce. Osoby, które zdobyły uprawnienia emerytalne, nie będą miały 
przedłużanych umów o pracę. Podobnie ci, którym kończą się umowy na czas okre-
ślony. Osobom, które potencjalnie mogłyby stracić pracę w wyniku restrukturyzacji i 
zwolnień grupowych, spółka będzie proponowała zatrudnienie w innym charakterze, 
na przykład jako kierowcy autobusów, gdzie jest dużo wolnych etatów.

Protest pracowników sądów

W sądach trwa akcja protestacyjna. Pra-
cownicy sądów żądają podwyżek. Na 

początku października odbyła się pikieta pod 
Sejmem, a sądy w całej Polsce zostały oflagowane. 

Pracownicy sądów domagają się zapewnienia 
dodatkowych środków na wynagrodzenia dla tej 
grupy zawodowej w przyszłorocznym budżecie. 
Chcą zwrócić uwagę posłów, którzy będą głosować nad przyszłorocznym budżetem, 
że sytuacja finansowa pracowników sądów jest bardzo trudna. Zdaniem organizacji 
związkowej, która zrzesza asystentów sędziego, kuratorów, urzędników i innych 
pracowników sądów, mimo sporych nakładów na sądownictwo w skali kraju te grupy 
zawodowe od lata zarabiają bardzo mało i borykają się z dużymi dysproporcjami 
płacowymi. Czują się pracownikami gorszej kategorii. Według związkowców, problem 
dotyczy 35 tys. urzędników.                                                       Zebrał: Tomasz Nagórka

cd. ze str. 2

Podczas posiedzenia w dniu 12 
października 2017 r. dwie sejmowe 
komisje: do Spraw Kontroli Pań-

stwowej oraz Polityki Społecznej i Rodziny, 
przyjęły sprawozdanie z działalności Państwo-
wej Inspekcji Pracy w 2016 r. 

Sprawozdanie  z działalności zaprezento-
wał Wiesław Łyszczek - główny inspektor pracy.  
Wcześniej dokument ten został pozytywnie 
zaopiniowany przez Radę Ochrony Pracy.

W obszernej prezentacji główny inspektor 
pracy przedstawił posłom zawarty w sprawoz-
daniu bogaty materiał statystyczny i proble-
mowy, świadczący o dużym zaangażowaniu 
inspektorów pracy w realizację ustalonych 
zadań Państwowej Inspekcji Pracy.

W swoim wystąpieniu podkreślił, że 
2016 rok był okresem szczególnym ponieważ 
w urzędzie wprowadzono wiele zmian w 
celu usprawnienia jego funkcjonowania oraz 
zwiększenia aktywności.

Poinformował o realizacji strategii pierw-
szej kontroli tj. nowoczesnego, opartego 
na praktyce podejścia do prewencji, oraz o 
uruchomieniu przy Głównym Inspektoracie 
Pracy – Centrum Poradnictwa Państwowej 
Inspekcji Pracy.

Wiesław Łyszczek  zwrócił także uwagę 
posłów na bariery prawne, które utrudniały 
działalność kontrolno -nadzorczą PIP.

Jeżeli inspektor pracy ma skutecznie przeciw-
działać wynaturzeniom na rynku pracy, to jego 
kompetencje i narzędzia oddziaływania muszą być 
wprost proporcjonalne do diagnozowanych przez  
Inspekcję Pracy niepożądanych zjawisk. 

Stąd nasze oczekiwania wobec ustawodawcy 
w zakresie uproszczenia procedur wszczynających 
kontrole  - stwierdził pod koniec swojego 
wystąpienia.

Przewodniczący Rady Ochrony Pracy, po-
seł Janusz Śniadek  przedstawił najważniejsze  
uwagi i wnioski  Rady Ochrony Pracy wynika-
jące z analizy sprawozdania. Uwagi te znalazły 
się  w stanowisku ROP przyjętym 4 lipca tego 
roku na posiedzeniu plenarnym ROP. Rada 
Ochrony Pracy zaleciła m.in. wprowadzenie 
obowiązku zgłaszania do PIP wszystkich śmier-
telnych, ciężkich i zbiorowych wypadków przy 
pracy, niezależnie od podstawy świadczenia 
pracy. Zaleciła udoskonalenie i uproszczenie 
systemu postępowania powypadkowego w 
zakresie ustalania okoliczności i przyczyn 
wypadków przy pracy. Opowiedziała się 
za przyznaniem inspektorom pracy prawa 
do wydawania decyzji administracyjnych 
nakazujących skuteczne przekształcanie 
umów cywilnoprawnych w umowy o pracę  w 
przypadkach prawnie uzasadnionych.

Opowiedziała się także za zniesieniem 
obowiązku przedstawiania upoważnienia 
do prowadzenia kontroli oraz uprzedzania o 
zamiarze jej przeprowadzenia –  do tego celu 
powinna wystarczyć legitymacja służbowa 
inspektora pracy.

Rada wskazała również na potrzebę 
dokonania kompleksowego przeglądu obo-
wiązującego prawa pracy pod kątem eliminacji 
niespójnych archaicznych przepisów  i objęcia 
większą ochroną osób świadczących prace na 
podstawie umów cywilnoprawnych.

W wygłoszonym koreferacie poseł Ewa 
Kozanecka stwierdziła, że Inspekcja Pracy 
realizuje skutecznie swoja misję, a efekty jej 
ubiegłorocznej działalności przyniosły pozy-
tywne skutki społeczne w postaci zwiększenia 
poziomu bezpieczeństwa pracy i praworząd-
ności w kontrolowanych przez PIP zakładach. 

Nie sposób nie zauważyć korzystnych zmian 
podążających za oczekiwaniami społecznymi, oraz 
zmian jakie zaszły w działalności Państwowej 
Inspekcji Pracy w ostatnim okresie. Zmiany te 
były zainicjowane przez Romana Giedrojcia,  po-
przedniego głównego inspektora pracy, który odszedł 
niespodziewanie ponad miesiąc temu. Miał On wiele 
planów ukierunkowanych na dalsze doskonalenie 
pracy PIP, lecz nie wszystkie zdążył zrealizować. 
Mimo to widać dobrą zmianę w Inspekcji Pracy i 
należ ją doceniać - powiedziała.

Posłanka zaakcentowała, że dane zawarte 
w sprawozdaniu PIP potwierdzają wysoką 
aktywność i skuteczność Inspekcji Pracy w 
działaniach na rzecz przywracania i wpro-
wadzania praworządności w stosunkach 
pracy. Rekomendowała połączonym komisjom 
przyjęcie dokumentu jednocześnie dziękując 
inspektorom pracy za konsekwentną  i rzetelną 
pracę.

Sprawozdanie Głównego Inspektora 
Pracy z działalności PIP w 2016 r. przekazane 
będzie pod obrady Sejmu. Sprawozdawca 
połączonych komisji będzie posłanka Ewa 
Kozanecka.

W posiedzeniu komisji sejmowych uczest-
niczyli również: zastępca głównego inspektora 
pracy Dariusz Mińkowski oraz dyrektorzy de-
partamentów w Głównym Inspektoracie Pracy.

Opracował Mirosław Ossowski
na podstawie (www.pip.gov.pl/wiado-

mosci)

Sejmowe komisje przyjęły 
sprawozdanie z działalności 
PIP w 2016 r.

Główny Urząd Statystyczny opu-
blikował informacje dotyczące 
przeciętnego miesięcznego wyna-

grodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 
2017 r. Jak można przeczytać w danych GUS 
średnia kwota wynagrodzenia w przedsię-
biorstwach wynosiła 4501,52 zł brutto (wzrost 
o 4,9 % względem 2016 r.). Zatrudnienie w 
sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na 
poziomie 6 mln. 221 tys. osób (wzrost o 4,5 % 
względem 2016 r.).

Zgodnie z nomenklaturą Głównego 
Urzędu Statystycznego sektor przedsiębiorstw 
obejmuje podmioty prowadzące działalność w 
określonych gałęziach gospodarki i zatrudnia-
jące powyżej 9 osób.

Z kolei w całej gospodarce narodowej 
(obejmującej sektor przedsiębiorstw) w II 
kwartale 2017 r. przeciętne wynagrodzenie 
wynosiło 4220,69 zł brutto (wzrost o 4,27 % 
względem 2016 r.), a zatrudnienie ogółem w II 

kwartale 2017 r. wynosiło 16 mln 496 tys.
Ponadto GUS podał także, iż na koniec 

lipca br. bezrobocie w skali kraju wynosiło 
7,1 % (co oznacza spadek o 1,2 % względem 
roku 2016 r.) czyli 863 tys. osób. W czerwcu zaś 
opublikowano w internecie rekordową liczbę 
170 tys. ofert zatrudnienia.

   Na uwagę zasługuje również informacja 
ogłoszona przez Polską Agencję Inwestycji i 
Handlu, iż pracuje ona aktualnie nad realiza-
cją 181 projektów inwestycyjnych w Polsce o 
wartości ponad 6 mld euro (2 mld euro więcej 
niż w analogicznym okresie 2016 r.). Dodano, 
że projekty te to zapowiedź 56 tys. nowych 
miejsc pracy w kraju.

Oprac: CI

Dobre statystyczne wyniki 
polskiej gospodarki

informacje przesyłaj: info@zzbudowlani.pl

ZOSTAŃ KORESPONDENTEM MAGAZYNU 
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Po wyborach SIP w Nordkalk Sp. z o.o. 
zamieszczamy tekst nadesłany przez 
przewodniczącą ZZ „Budowlani” w tej 
firmie. Relacja z organizacji wyborów  
może zainspirować inne organizacje do 
podjęcia inicjatywy powołania SIP.

W Nordkalk Sp. z o.o. 2 października 2017 r. 
zostały przeprowadzone wybory społecznego 
inspektora pracy. 

Firma Nordkalk jest spółką zależną fińskiej 
Grupy Rettig i wiodącym producentem wyrobów 
na bazie kamienia wapiennego w Europie Pół-
nocnej. Dostarcza surowce dla rolnictwa i wielu 
gałęzi przemysłu, między innymi: budowlanego, 
stalowego, celulozowo-papierniczego i chemicz-
nego. Kamień wapienny wykorzystywany jest 
również w przemyśle cukrowniczym w procesie 
oczyszczania płynnej melasy cukrowej. Nordkalk 
kładzie nacisk na rozwiązania, które pomagają 
dbać o czyste powietrze, wodę i żyzną glebę. 
Sukces firmy jest możliwy dzięki zaangażowaniu 
pracowników, bezpiecznych i zadowolonych ze 
swojego miejsca pracy. 

Wybór ZSIP był też motywowany troską o 
systematyczną poprawę stanu bezpieczeństwa i 
higieny pracy dla wszystkich pracowników firmy. 
Nordkalk Sp. z o.o. tworzą 4 zakłady pracy (3 z nich 
posiadają swoje kopalnie i zakłady przeróbcze) 
oraz biuro w Krakowie.

W spółce działają dwa związki zawodowe: ZZ 
„Budowlani” i Komisja Zakładowa WZZ „Sierpień 
80”, których członkowie to pracownicy Zakładu 
w Miedziance. Aby dać równe szanse wszystkim 
pracownikom spółki w kwestii możliwości kan-
dydowania na funkcję ZSIP, związki - opracowując 
regulamin wyborów - zaznaczyły, że dopuszcza się 
możliwość kandydowania pracownika niezrzeszo-
nego w związkach zawodowych. W dniu 15.09.2017 
r. został zakończony proces przyjmowania for-
mularzy zgłoszeniowych. Zostało zgłoszonych 6 
kandydatów – wszyscy byli pracownikami Zakładu 
w Miedziance.

Wybory ZSIP w Miedziance odbyły się 
poprzez oddanie głosu do urny, natomiast w lo-
kalizacjach Wolica, Sławno, Szczecin i Kraków 
- drogą elektroniczną na adresy e-mailowe Komisji 
Wyborczej z podaniem krótkiej informacji: „Gło-
suję na:…………”. 

W firmie obowiązuje trzyzmianowy system 
pracy, zatem - aby wszyscy pracownicy mieli 
możliwość oddania głosu - wybory rozpoczęły 
się już o godzinie 5-tej rano, a zakończyły o godz. 
15-tej . Karty do głosowania były dostępne na sali 
wyborczej w Zakładzie w Miedziance. Pracow-
nicy głosowali tradycyjnie, stawiając znak „X” w 
okienku przy wybranym kandydacie. Swoje głosy 
oddało 129 pracowników spółki. W wyniku prze-
prowadzonych wyborów zakładowym społecznym 
inspektorem pracy w Nordkalk Sp. z o.o. w kadencji 
2017-2021, uzyskując największą ilość głosów, 
został Robert Lis. 

Pan Robert ma 50 lat. Z wykształcenia jest 
technikiem elektroenergetykiem. Od 21 lat pracuje 
w Dziale UR jako elektromonter z prawem zastępcy 
mistrza. Jest osobą komunikatywną, prospołeczną, 
znającą większość pracowników firmy, nie tylko z 
Zakładu Miedzianka. Poza pracą jego pasję stanowi 
piłka ręczna – jest zapalonym kibicem drużyny 
Vive i stara się uczestniczyć w każdym meczu. 

Robert Lis nie jest pracownikiem zrzeszonym 
w związkach zawodowych. Swoją decyzję o udziale 
w wyborach komentuje następująco: Uważam, że 
znam problemy oraz potrzeby zarówno pracowników, 
jak i zakładów, również tych z pozostałych lokalizacji. 
Chciałbym wykorzystać swoją wiedzę teoretyczną 
zdobytą w szkole, jak i praktyczne doświadczenie 
zgormadzone w ciągu wieloletniej pracy, żeby poprawić 
bezpieczeństwo i warunki pracy wszystkich zatrudnio-
nych w naszej firmie.

Panu Robertowi życzymy wielu sukcesów!

Członkowie związków zawodowych działa-
jących w Nordkalk Sp. z o.o., ZZ „Budowlani” i 
WZZ „Sierpień 80” podziękowali pracodawcy za 
okazaną pomoc oraz udostępnienie wewnętrznej 

sieci Intranet do bieżącego przekazywania informa-
cji i ogłoszeń związanych z przebiegiem wyborów. 
Podziękowali także Mirosławowi Ossowskiemu, 
sekretarzowi ds. ochrony pracy ZZ „Budowlani” 
za materiały o podstawach prawnych działalności 
społecznego inspektora pracy.

Jolanta  Koczywąs              
przewodnicząca Organizacji Zakładowej  

ZZ „Budowlani”
Nordkalk Sp. z o.o. Zakład w Miedziance

Wybory zakładowego społecznego 
inspektora pracy w Nordkalk Sp. z o.o.

W siedzibie  Polskiej 
Izby Inżynierów Bu-
downictwa odbyło 

się pierwsze posiedzenie Grupy 
Roboczej ds. barier edukacyjnych i 
zaangażowania pracodawców w pro-
ces kształcenia kadr. Ta grupa, jedna z 
czterech działających w ramach Rady 
ds. Kompetencji w Budownictwie, 
zajmuje się m.in. identyfikacją barier 
w dostępie do kształcenia formal-
nego w budownictwie (w szkołach i 
uczelniach wyższych), w kształceniu 
pozaformalnym oraz w uczestnictwie 
pracodawców w procesie kształcenia 
i szkolenia pracowników budownic-
twa. W spotkaniu, któremu prze-
wodniczył lider Grupy prof. Henryk 
Zobel, uczestniczyli przedstawiciele 
szkolnictwa zawodowego: wyższego 

i szkół zawodowych, instytutów 
badawczych, przedstawiciele praco-
dawców, reprezentanci Ministerstwa 
Infrastruktury i Budownictwa oraz 
Polskiej Agencji Rozwoju Przed-
siębiorczości. Udział wzięli także 
członkowie Prezydium Rady ds. 
Kompetencji w Budownictwie.

Uczestnicy spotkania Grupy 
wysłuchali informacji Radosława 
Podgrudnego z PARP o budowie 
Systemu Rad ds. Kompetencji oraz 
informacji prof. Zbigniewa Kle-
dyńskiego, przewodniczącego Rady, 
o dotychczasowych i planowanych 
działaniach tej struktury. Jakub Kus 

przedstawił prace nad Zintegrowa-
nym Systemem Kwalifikacji i stan 
wdrożenia Systemu. Poinformował 
również zebranych o rezultatach prac 
nad Sektorową Ramą Kwalifikacji w 
Budownictwie, której projekt został 
przygotowany przez konsorcjum 
KBiN, ZZ ”Budowlani” i ITeE-PIB 

SEKTOROWA RADA DS. KOMPETENCJI 
W BUDOWNICTWIE PRACUJE  
W GRUPACH ROBOCZYCH

na zlecenie Instytutu Badań Edu-
kacyjnych.

Prof. Henryk Zobel przedstawił 
zadania Grupy roboczej i poprowa-
dził dyskusję, w której wypowiadali się 

przedstawiciele wszystkich interesa-
riuszy obecnych na spotkaniu. Więk-
szość wypowiedzi koncentrowała się 
na definiowaniu barier i problemów 
związanych z jednej strony z niewiel-
kim zainteresowaniem kształceniem 

w zawodach budowlanych w szko-
łach, trudnościami w praktycznym 
szkoleniu, a także na jakości procesu 
kształcenia inżynierów w uczelniach 
wyższych. Dyskusję podsumował 
prof. Zobel, wskazując na kierunki 

przyszłych działań Grupy.
Przed posiedzeniem Grupy 

odbyło się spotkanie Komitetu Ste-
rującego projektu Sektorowej Rady. 
Wzięli w nim udział przedstawiciele 
partnerów projektu: Zbigniew Janow-
ski - animator projektu Rady, Jakub 
Kus – przewodniczący Komitetu, 
Grażyna Różanek – specjalistka ds. 
realizacji projektu (wszyscy ZZ „Bu-
dowlani”), prof. Zbigniew Kledyński 
– przewodniczący Rady, prof. Henryk 
Zobel – lider Grupy (obydwaj Polska 
Izba Inżynierów Budownictwa), dr 
Robert Geryło – dyrektor Instytutu 
Techniki Budowlanej oraz Waldemar 
Mazan, wiceprzewodniczący Rady 

i wiceprezes KBiN. Komitet ocenił 
stan realizacji projektu i uzgodnił 
korekty w jego terminarzu. Zapla-
nowano spotkania Rady i Grup do 
końca 2017 r. Komitet rekomendował 
ekspertów do oceny wniosku o 

wpisanie do ZSK dwóch kwalifikacji 
„rzemieślniczych”, a także rekomen-
dował podjęcie przez Radę prac nad 
wpisaniem do ZSK Sektorowej Ramy 
Kwalifikacji w Budownictwie.

(sag)
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W Hotelu „Sanvit” w Okunince, 
w dniach 12-14 października 
br., odbyło się szkolenie dla 

członków Związku z Okręgu Lubelskiego. 
Przedstawiciele z Zarządu Krajowego Związku 
Zawodowego „Budowlani” - Barbara Pałka i 
Cezary Izdebski mówili na temat: „Zasada 
sporządzania preliminarza i bilansu organi-
zacji podstawowej” oraz „Organizacja dzia-
łalności struktury podstawowej”.  Po dobrze 
ocenianym przez uczestników, dwudniowym 
szkoleniu, które zakończyło się wręczeniem 
certyfikatów, odbyły się okręgowe obchody 
Dnia Budowlanych, a po nich uroczysta 
kolacja.    

 Na zaproszenie przewodniczącego 
Okręgu Lubelskiego Witolda Lala w uro-
czystości wzięli udział członkowie naszego 
Związku z Lubelszczyzny oraz przedstawiciele 
Zarządu Krajowego Związku Zawodowego 
„Budowlani”.

„Najserdeczniejsze życzenia wszelkiej 
pomyślności, sukcesów w pracy, stabilnego 
zatrudnienia, zadowolenia z pracy zawodowej, 
godziwej płacy, wielu sukcesów w działalności 
związkowej, a przede wszystkim wielu radości 
w życiu osobistym i spełnienia wszelkich 
marzeń” - życzył przewodniczący Okręgu 
Witold Lal, otwierając Okręgowy Dzień 
Budowlanych. Uroczystość poprowadził 
wiceprzewodniczący Okręgu Lubelskiego – 
Dariusz Szram.

Następnie główna księgowa Związku, 
Barbara Pałka odczytała list oraz złożyła 
życzenia w imieniu przewodniczącego ZZ 
„Budowlani” Zbigniewa Janowskiego. „Te-
goroczny „Dzień Budowlanych” zbiega się z 
obchodami 125-lecia Ruchu Zawodowego Bu-
dowlanych w Polsce. To dobra okazja nie tylko 
do świętowania, ale także do oceny naszych 
działań, ich skuteczności, miejsca, w którym 
jesteśmy i w którym chcielibyśmy się znaleźć. 
Stać nas na dużo. Mamy struktury, mamy 
dobrych ludzi w organizacjach zakładowych, 
w okręgach, w całym Związku.” - czytamy 
w liście kierowanym do uczestników Dnia 
Budowlanych Okręgu Lubelskiego. 

 W związku z obchodami 125-lecia Ru-
chu Zawodowego Budowlani jubileuszowym 
medalem odznaczeni zostali wieloletni i 
zasłużeni działacze: Alicja Wiechnik-Suchoc-
ka, Leszek Dziuba, Tomasz Jankowski oraz 
Bogdan Kruk. 

 Wraz z zakończeniem części oficjalnej 
rozpoczął się bankiet z muzyką na żywo, który 
trwał do późnych godzin wieczornych. 

 Tegoroczny Dzień Budowlanych 
Okręgu Lubelskiego był bardzo atrakcyjny dla 
uczestników.    Była to nie tylko okazja do zbie-
rania grzybów, do spotkania towarzyskiego, 
integracji, ale też moment, w którym można 
było zastanowić się nad przyszłością „Bu-
dowlanych”, zastanowić się nad „miejscem, 
w którym jesteśmy, i w którym chcielibyśmy 
się znaleźć”.

BP  

Szkolenie i Dzień Budowlanych 
Okręgu Lubelskiego

W

W

DZIEŃ BUDOWLANYCH 2017 -125 lat-
Ruchu Zawodowego Budowlanych
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Warszawie, w Hotelu AIRPORT Okęcie, 29 września 2017 r. odbyły się Centralne 
Uroczystości „Dnia Budowlanych”.  Wzięło w nich udział około 200 gości: przedsta-
wicieli władz państwowych, firm budowlanych i przemysłu materiałów budowlanych, 
spółdzielni mieszkaniowych, związków zawodowych, większości ogólnopolskich 

organizacji pracodawców działających w sektorze budownictwa (związków, izb, stowarzyszeń) i repre-
zentantów środowisk naukowych. Przewodniczącym Komitetu Honorowego DNIA BUDOWLANYCH  
2017 był  minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

  śród gości uroczystości byli m.in. przedstawiciel Prezydenta 
RP zastępca dyrektora Biura ds. Narodowej Rady Rozwoju 
Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich Przemysław Ryksza, 
który przekazał życzenia prezydenta Andrzeja Dudy, skiero-

wane do środowiska budowlanego, posłowie na Sejm RP Jacek Wilk i Andrzej 
Długi, wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski, 
główny inspektor nadzoru budowlanego Anita Oleksiak, zastępca głównego 
inspektora pracy  Dariusz Mińkowski, zastępca dyrektora generalnego Lasów 
Państwowych prof. Tomasz Zawiła –Niedźwiecki, 

W uroczystościach udział wzięli także byli ministrowie i wicemini-
strowie budownictwa: Jerzy Bajszczak, Adam Glazur, Andrzej Bratkowski 
i Olgierd Dziekoński oraz były główny inspektor nadzoru budowlanego 
Jacek Szer.

Gośćmi uroczystości byli także: wiceprzewodnicząca OPZZ Wiesława 
Taranowska,  Małgorzata Baszak – dyrektor Centralnych Targów Budowlanych 
w Nadarzynie k. Warszawy, partnera dnia Budowlanych, Aleksandra Kurzyk 
– prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami, Ewa Mańkie-

wicz – Cudny – prezes 
Naczelnej Organizacji 
Technicznej, Elżbieta 
Nowicka – Słowik 
– wiceprezes Polskiej Izby 
Gospodarczej Rusztowań. Powitano także Pawła Babija – prezesa Polskiej Izby 
Przemysłowo – Handlowej Budownictwa, Krzysztofa Baranowskiego – prezesa 
Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości, Roberta Geryło - dyrektora 
Instytutu Techniki Budowlanej, prof. Zbigniewa Grabowskiego – honorowego 
prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Józefa Gramzę - prezesa 
Zarządu Pomorsko-Kujawskiej Izby Budownictwa w Bydgoszczy, Jerzego 
Gumińskiego - prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu 
Materiałów Budowlanych, Karola Heidricha – dyrektora Izby Konstrukcji 
Stalowych , Arkadiusza Hillera - przewodniczącego Komisji Operatorów 
Żurawi, prof. Zbigniewa Kledyńskiego - wiceprezesa Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa, Józefa Kostrzewskiego - dyrektora Stowarzyszenia Producentów 
Betonów, Ryszarda Kowalskiego - prezesa Związku Pracodawców Producentów 

Materiałów dla Budownictwa, Waldemara Mazana – współprzewodniczącego 
Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, Roma-
na Nowickiego - przewodniczącego Stałego Przedstawicielstwa Kongresu 
Budownictwa, Wiktora Piwkowskiego – sekretarza generalnego Polskiego 
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Mariusza Rybkę – członka 
Prezydium Śląskiej Izby Budownictwa, Zdzisława Stachurę – dyrektora 
Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Piotra Terleckiego – prezesa 
Izby Przemysłowo-Handlowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Marka 
Walickiego – dyrektora Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Wiesława 
Wójcika – prezesa Wydawnictwa „Profile”.

Obchody Dnia Budowlanych 2017 współorganizowane były przez 10 
ogólnopolskich i regionalnych organizacji budownictwa.

Centralne Uroczystości  
w Warszawie

W

W

DZIEŃ BUDOWLANYCH 2017-125 lat-
Ruchu Zawodowego Budowlanych

Państwowa Inspekcja Pracy, KW „Morawica” i Chorzowska Spółdzielnia Mieszkanio-
wa wyróżnione Medalem 125-lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych
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 rzewodniczący Krajowego Komitetu Organizacyjnego „Dnia Budowlanych 2017” Zbi-
gniew Janowski powitał gości w imieniu współorganizatorów:
• Izby Projektowania Budowlanego

• Instytutu Techniki Budowlanej
• Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości
• Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
• Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
• Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa
• Pomorsko Kujawskiej Izby Budownictwa
• Stowarzyszenia Producentów Betonów
• Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych

i Związku Zawodowego „Budowlani”, koordynującego przygotowania uroczystości.

 artnerem Centralnych Uroczy-
stości Dnia Budowlanych 2017 
były Centralne Targi Budowlane 
Building Industry Solutions w 

Nadarzynie k. Warszawy, patronem medialnym 
nasz Ogólnopolski Magazyn Społeczno – Zawo-
dowy „Budowlani”.

„Dzień Budowlanych to stara tradycja 
naszej branży. Stara i szanowana w całym 
środowisku. A ponieważ wszyscy zgodnie z tą 
tradycją obchodzimy święto ludzi budownictwa 
na progu jesieni - wszyscy w swoich środowi-
skach, związkach, izbach, stowarzyszeniach i 
firmach organizujemy corocznie spotkania w 
tym samym czasie. Jest ich tak wiele, że szanując 
zaproszenia starych przyjaciół, na przełomie 
września i października wielu z nas spędza sporo 
czasu w podróży - mówił Zbigniew Janowski. 

Przekazał także krótkie, treściwe życzenia 
uczestnikom uroczystości: „Z tej szczególnej 
okazji w imieniu współorganizatorów Dnia 
Budowlanych 2017 mam przyjemność złożyć 
Państwu i wszystkim ludziom budownictwa, 
spółdzielczości mieszkaniowej i przemysłu wy-
robów budowlanych serdeczne życzenia dosko-
nałego zdrowia, sukcesów i wielkiej satysfakcji z 
pracy – trudnej, ale pięknej, bo pozostawiającej 
trwały ślad na ziemi.”

P

P

Centralne Uroczystości w Warszawie
DZIEŃ BUDOWLANYCH 2017 -125 lat-

Ruchu Zawodowego Budowlanych

Zbigniew Janowski

Tomasz Żuchowski i Jacek Szer wyróżnieni Złotą Odznaką 
SITPMB z Brylantem

Wyróżnieni Medalem 125-lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych w Polsce
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Centralne Uroczystości w Warszawie
DZIEŃ BUDOWLANYCH 2017-125 lat-

Ruchu Zawodowego Budowlanych

Wyróżnieni Odznaką „Zasłużony dla Budownictwa”

Tomasz Żuchowski i Jacek Szer wyróżnieni Złotą Odznaką 
SITPMB z Brylantem

Wręczenie Certyfikatu konkursu „Zabawa na piątkę” 
dla Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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Centralne Uroczystości w Warszawie
 czestnicy centralnych obchodów Dnia 

Budowlanych uczcili chwilą ciszy pamięć  
młodego operatora dźwigu, który zginął na 
łódzkiej budowie kilka dni przed uroczy-

stością, i dziesiątek innych ofiar śmiertelnych wypadków 
w budownictwie.

Zbigniew Janowski podkreślił: „Zdarza się, niestety 
wciąż zbyt często, że za szansę pracy w naszej branży 
płaci się wysoką cenę. Także najwyższą. Kilka dni temu w 
katastrofie dźwigu w Łodzi zginął operator. Bardzo młody 
człowiek. Tak nie musiało być i tak nie musi być w wielu 
innych przypadkach. Jest ich wciąż  zbyt dużo. I o tym też 
musimy pamiętać i teraz, w czasie budowlanego święta i na 
co dzień – na placach budowy. Na tej sali są reprezentanci 
wszystkich, którzy mogą radykalnie zmienić złe statystyki 
wypadkowości. Jeśli nie my – to kto?”

 iceminister infrastruktury i budow-
nictwa Tomasz Żuchowski złożył 
zebranym świąteczne życzenia. W 
swym wystąpieniu podkreślił rosnącą 

konkurencyjność i innowacyjność polskiego bu-
downictwa, potrzebę prowadzenia zrównoważonej 
polityki budowlanej, a także konieczność bliskiej 

współpracy wszystkich organizacji naszego sektora.
Do uczestników uroczystości okolicznościowe 

adresy skierowali między innymi marszałkowie Sejmu 
i Senatu RP.

W trakcie uroczystości głos zabierali m.in. 
poseł Jacek Wilk, Dariusz Mińkowski i Wiesława 
Taranowska.

 sobom zasłużonym dla budownictwa 
wręczono odznaczenia resortowe i 
branżowe. 

Minister infrastruktury i budow-
nictwa, na wniosek przewodniczącego Związku 
Zawodowego „Budowlani”, wyróżnił ODZNAKĄ 
HONOROWĄ „ZA ZASŁUGI DLA BUDOW-
NICTWA”  Roberta GREKA i Pawła JÓŹWIAKA 
z HOCHTIEF S.A. Odział Poznań.

Kapituła Odznaki Honorowej Zasłużony 
dla Budownictwa postanowiła wyróżnić: ZŁOTĄ 
ODZNAKĄ ZASŁUŻONY DLA BUDOW-
NICTWA, Bogdana Pietrasa - prokurenta spółki 
MAT-BUD, Marzenę Samicką - dyrektor ds. 
techniczno-inwestycyjnych Warszawskiej Spół-

dzielni Mieszkaniowej „Ochota” i Arkadiusza 
Kujawa – kierownika Osiedla WSM „Ochota” 
oraz SREBRNĄ ODZNAKĄ ZASŁUŻONY DLA 
BUDOWNICTWA Jacka Rutkowskiego – prezesa 
Zarządu Spółki MAT-BUD.

Decyzją Prezydium Konfederacji Budow-

nictwa i Nieruchomości Medalem Kazimierza 
Wielkiego uhonorowani zostali: Adam Bajerow-
ski - przewodniczący Okręgu Śląskiego Związku 
Zawodowego „Budowlani”, Jacek Blachowski 
- członek władz Stowarzyszenia Robót Wykoń-
czeniowych, Tomasz Golis - wiceprezes Śląskiej 
Izby Pracodawców w Katowicach, Waldemar 
Kapczyński - prezes Grupy KWK Construction, 
Marek Rejmak - członek władz Stowarzyszenia 

Robót Wykończeniowych.
Decyzją Stowarzyszenia Inżynierów i Techni-

ków Przemysłu Materiałów Budowlanych Złota 
Odznaka Honorowa Stowarzyszenia z Brylantem 
przyznana została: Tomaszowi Żuchowskiemu 
- podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Infra-

struktury i Budownictwa oraz Jackowi Szer - kanc-
lerzowi Politechniki Łódzkiej, byłemu głównemu 
inspektorowi nadzoru budowlanego. Odznakę 
tę otrzymał także Jakub Kus - sekretarz krajowy 
Związku Zawodowego „BUDOWLANI”.

Decyzją Zarządu Krajowego Związku Za-

U

W O

DZIEŃ BUDOWLANYCH 2017 -125 lat-
Ruchu Zawodowego Budowlanych

Przemysław Ryksza, 
przedstawiciel Prezydenta RP

Wiceminister budownictwa,  
Tomasz Żuchowski
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wodowego „Budowlani” Medalem 125-lecia Ruchu 
Zawodowego Budowlanych w Polsce wyróżnione 
zostały następujące podmioty:  Państwowa Inspekcja 

Pracy - Główny Inspektorat Pracy, Urząd Dozoru 
Technicznego, Kopalnia Wapienia „Morawica”, 
Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Decyzją Zarządu 
Krajowego Związku 
Zawodowego „Budow-
lani” Medalem 125-lecia 
Ruchu Zawodowego 
Budowlanych w Polsce 
wyróżnieni zostali rów-
nież: Andrzej Adamczyk 
- minister infrastruktury 
i budownictwa, Barbara 
Bembnista – członek 
Zarządu Okręgu Ku-
jawsko – Pomorskiego 
ZZ „Budowlani”, Jerzy 
Gumiński – prezes Stowarzyszenia Inżynierów i 
Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych, 
Józef Kostrzewski – dyrektor Biura Stowarzyszenia 
Producentów Betonu, Aleksandra Kurzyk – prezes 
Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami, 

Roman Nowicki 
– przewodniczący 
Stałego Przedsta-
wicielstwa Kongre-
su Budownictwa, 
Barbara Reduch 
–Widelska - prezes 
KPB UNIBUD, Jo-
lanta Szydłowska 
– dyrektor admi-
nistracyjna Związ-
ku Zawodowego 
„Budowlani”, Jan 
Szymański – prze-
wodniczący Okrę-

gu Dolnośląskiego ZZ „Budowlani” i Marek Walicki – 
dyrektor Biura Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 
Mieczysław Grodzki prezes zarządu Krajowej Rady 

Spółdzielczej, Andrzej 
Konieczka dyrektor tech-
niczny, Członek Zarządu 
CEMBRIT S.A.

Zabrzańska Spół-
dzielnia Mieszkaniowa 
zosta ła  wyróżniona 
certyfikatem laureata 
I edycji konkursu na 
najładniejszy plac za-
baw i tereny rekreacyjne 
„Zabawa na piątkę”, 
przyznawanym przez 

Wydawnictwo „Profile”.
Po zakończeniu oficjalnej części spotkania 

goście Dnia Budowlanych 2017 wysłuchali koncertu 

solistów Teatru Wielkiego. W musicalowym programie 
„Broadway, Broadway”, z najpopularniejszymi hitami 
Andrew Webera między innymi z musicali „Cats”, „Po-
ławiacze Pereł”, „Upiór w operze” wystąpili Agnieszka 
Makówka – sopran, Dorota Wójcik – sopran i Rafał 
Songan – baryton. 

Tradycyjnie już wymiana poglądów, wspomnień i 
wizytówek trwała długo podczas uroczystego bankietu 
kończącego uroczystości.                                         (red)

Centralne Uroczystości w Warszawie

- Macie powody do uzasadnionej 
satysfakcji. Mimo wielu przeciwności, 
wykonane inwestycje są najlepszym 
świadectwem waszego profesjonalizmu, 
solidności zawodowej  
i odpowiedzialności. Społeczność docenia 
wasze wysiłki, przed inżynierami 
budownictwa kolejne wyzwania związane 
z ogromnym programem inwestycyjnym 
w kraju. Życzę więc kolejnych sukcesów 
zawodowych i pomyślności osobistej - 
powiedziała Agata Wojtyszek, wojewoda 
świętokrzyski, na spotkaniu z okazji Dnia 
Budowlanych i XV-lecia Izby.

Potwierdzeniem tych słów była prezentacja mul-
timedialna prezesa Izby Wojciecha Płazy, w której 
przedstawił najistotniejsze dokonania świętokrzyskich 

budowlanych w ostatnich pięciu latach. Świadczyły  
o tym także odznaczenia dla najaktywniejszych członków 
naszej Izby.

Z życzeniami i gratulacjami pospieszyli goście, inni 
nie mogąc uczestniczyć w jubileuszowej gali, przesłali do 
Izby depesze.

Kulminacją uroczystości był koncert w wykonaniu 
czołowych solistów kraju - Katarzyny Trylnik, Magdaleny 
Idzik, Dariusza Stachury i Pawła Skałuby, którym akompa-
niował  i koncert prowadził Artur Jaroń.

- Wspaniała impreza, piękna uroczysta gala, podniosły 
nastrój, odmienny niż na popularnych piknikach. Interesująca 
prezentacja prezesa W. Płazy, na koniec atrakcyjny koncert, to 
wszystko składa się na wysoką ocenę jubileuszowego spotkania 
- powiedziała  Joanna Gieroba, wiceprezes Polskiej Izby.

W sali kieleckiego WDK gościliśmy przedstawicieli ad-

ministracji państwowej i samorządowej, m.in. świętokrzyską 
inspektor nadzoru budowlanego Barbarę Kieres, okręgowego 
inspektora pracy Janusza Czyża oraz przewodniczącą Okrę-
gu Związku Zawodowego „Budowlani” Annę Bujnowską i 
prezesa Forum Pracodawców Ireneusza Janika.

Obecna była liczna delegacja władz Politechniki 
Świętokrzyskiej, z prorektor  prof. Barbarą Goszczyńską. 
Zaproszenie przyjęli szefowie firm i  instytucji branży 
budowlanej, niektórzy z nich wsparli organizację  jubile-
uszu Izby.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele kilku izb 
regionalnych ( które także w tym dniu świętowały własne 
jubileusze) : Wielkopolskiej, Mazowieckiej, Śląskiej, 
Dolnośląskiej, Zachodniopomorskiej, Lubelskiej. Trady-
cyjnie uświetnili jubileusz przedstawiciele  stowarzyszeń 
naukowo - technicznych, Rady NOT, Rady Okręgowej 
Izby Architektów RP.

Po uroczystej gali, na spotkaniu koleżeńskim była 

okazja do wspomnień i wymiany doświadczeń  z funkcjo-
nowania Izby, pracy na budowach, w biurach projektowych 
i administracji  budownictwa.

W trakcie uroczystości zasłużeni członkowie Izby 
zostali wyróżnieni odznakami resortowymi i branżowymi:

• Zasłużony dla Budownictwa: Ewa Maruszak i  Bogdan 
Strzelczyk;

• Zasłużony dla Gospodarki  Komunalnej: Marek 
Borucki;

• Za Zasługi dla Budownictwa: Julian Król;
• Zasłużony dla Drogownictwa: Jak Kotowski; 
• Złota odznaka „Izba Rzemieślnicza za Zasługi”: 

Wojciech Płaza.
Honorowe Złote Odznaki PIIB  otrzymali: Bożena 

Nowińska, Dariusz Adamek, Ryszard Piotrowski.
Serwis ŚOIIB

DZIEŃ BUDOWLANYCH  
 I XV-LECIE 

ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 
IZBY INŻYNIERÓW 

BUDOWNICTWA

DZIEŃ BUDOWLANYCH 2017-125 lat-
Ruchu Zawodowego Budowlanych

Poseł Jacek Wilk
Pośrodku Robert Grek i Paweł Jóźwiak wyróżnieni resortową 
Odznaką „Za zasługi dla Budownictwa”

Wyróżnieni „Medalem Kazimierza Wielkiego”

Z-ca głównego 
inspektora pracy 
Dariusz Mińkowski

Wyróżnieni Odznaką „Zasłużony dla Budownictwa” Ewa Maruszak i Bogdan 
Strzelczyk z Wojciechem Płaza i Anną Bujnowską
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W restauracji „Diana” w Cheł-
mie, 06.10.2017r. Zarząd Mię-
dzyzakładowy ZZ „Budowla-

ni” w Cemex Polska Sp. z o.o. zorganizował, 
tradycyjnie, obchody 125-lecia ZZ „Budow-
lani” pod patronatem przewodniczącego 
Związku Zbigniewa Janowskiego.

Gości oraz członków Związku przywi-
tała przewodnicząca ZM Ewa Królikowska, 
prowadząca uroczystości. 

Gośćmi honorowymi byli: wiceprezy-
dent Miasta Chełma Stanisław Mościcki, 
przewodniczący ZK ZZ „Budowlani” 
Zbigniew Janowski, prezesi, dyrektorzy i 
właściciele spółek, którzy wsparli organiza-
cję tej imprezy. Przewodniczącego Zarządu 
Okręgu Lubelskiego reprezentował wice-
przewodniczący Dariusz Szram.

Życzenia dla 80 związkowców z Chełma 
uczestniczących w uroczystości oraz dla 
gości zaproszonych złożył przewodniczący 
Zbigniew Janowski. Powiedział m.in.:

„Dzień Budowlanych” to dla nas, ludzi 
sektora budowlanego, okazja do świętowa-
nia, ale też oceny stanu naszej branży. Na 
co dzień jesteśmy zajęci, zabiegani i po to, 
żeby spojrzeć na to, co robimy z dystansu, 
musimy się na chwilę zatrzymać. Ta chwila 

to „Dzień Budowlanych” – symboliczne 
podsumowanie sezonu. Takie podsumo-
wanie, zarówno z perspektywy całego 
kraju jak i regionu chełmskiego pozwala 
na zachowanie właściwego dystansu do 
codziennej działalności. Ważne jest, gdzie 
jesteśmy i ważne jest, gdzie będziemy w 
nadchodzącym roku.

(…) W imieniu Zarządu Krajowego 
Związku Zawodowego „Budowlani” i wła-
snym proszę Was o przyjęcie serdecznych 

życzeń wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym, dobrego zdrowia, a także satys-
fakcji z pracy zawodowej i społecznej. Życzę 
Państwu wielu sukcesów w działalności na 
rzecz chełmskiego budownictwa, przemysłu 
cementowego i spółdzielczości mieszka-
niowej. Gratuluję wszystkim wyróżnionym 
w trakcie dzisiejszych obchodów Dnia 
Budowlanych. Proszę również o przekazanie 
naszych serdecznych życzeń wszystkim 
pracownikom Waszych firm działających 

w regionie chełmskim. Życzę Wam także 
dobrego partnerstwa. Zrozumienia i dobrej 
współpracy pracodawców, związków zawo-
dowych, władz samorządowych i regionalnej 
administracji rządowej. Wiem, ze w regionie 

chełmskim jest to możliwe i trzeba zrobić 
wszystko, aby ta współpraca wyglądała jak 
najlepiej”.

W trakcie obchodów Dnia Budowla-
nych w Chełmie zostały wręczone Medale 
125-lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych 
w Polsce. Otrzymali je: Leszek Ligaj, Bogu-
miła Hałas, Edyta Dworak, Jolanta Stachal, 
Piotr Iwańczuk.

Specjalnym Medalem 125 - lecia został 

wyróżniony Cemex Polska Sp. z o.o. Zakład 
Cementownia Chełm.

Po części oficjalnej rozpoczął się bal 
braci budowlanej, który trwał do bia-
łego rana.                                   (EK,red)

Obchody 125-lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych 
i Dzień Budowlanych 2017w Chełmie

Okręg Małopolski Związku Zawo-
dowego „Budowlani” świętował 
„Dzień Budowlanych 2017” w 

lokalu ERMITAŻ w Krakowie. Wszystkich 
uczestników uroczystości powitał Zdzisław 
Kuczyński, przewodniczący Okręgu Mało-
polskiego. Gośćmi budowlanego święta byli: 
Józef Król, przewodniczący Rady Wojewódz-
kiej OPZZ, Andrzej Szuperski, radca prawny 
Rady Wojewódzkiej, Mieczysław Trojan, 
dyrektor Chemobudowa-Kraków. 

Przewodniczący Okręgu przekazał 
zebranym życzenia przewodniczącegoZZ 

„Budowlani”. W okolicznościowym liście 
do małopolskich związkowców Zbigniew 
Janowski stwierdził m.in.:

„Ten rok był dla naszej branży rokiem 
„przejściowym”. Sejm pracuje nad tzw 
„ustawą inwestycyjną”, mamy nadzieję na to, 
że już wkrótce rozpocznie prace nad kodek-
sem urbanistyczno-budowlanym, zmieniło 
się – na korzyść pracowników budownictwa 
– prawo zamówień publicznych, ruszają 
powoli nowe duże inwestycje ze wsparciem 
funduszy europejskich. Mamy nadzieję, że 
w kolejnych latach będzie dobra koniunk-

tura dla budownictwa. Rozwija się program 
Mieszkanie+, dający szansę na inwestycje 
także w spółdzielczości mieszkaniowej. Ale 
jednocześnie politycy znowu „majstrują” w 
ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych 
i wprowadzają niekorzystne, destrukcyjne 

dla spółdzielczości, zmiany. Musimy w tej 
sytuacji zwracać szczególną uwagę na sytuację 
pracowników spółdzielczości i odpowiednio 
wcześnie reagować”.

 Po wystąpieniu przewodniczącego 
Okręgu Zdzisława Kuczyńskiegi zasłużeni 
dla małopolskiego ruchu wiązkowego bu-
dowlanych zostali odznaczeni Medalem 
125-lecia ruchu zawodowego budowlanych w 
Polsce. Medalem tym wyróżniono Andrzeja 
Szuperskiego, radcę prawnego OPZZ, za dłu-
goletnią współpracę z Okręgiem , udzielanie 
porad prawnych dla organizacji Okręgu i 

szkolenia kadry związkowej. 
Wśród wyróżnionych działaczy mało-

polskiej organizacji ZZ „Budowlani” znaleźli 
się: Piotr Albrzykowski, Piotr Brzeziński, 
Zbigniew Błaut, Wiktor Janecki, Jan Skałka, 
Dorota Kornaś, Jan Szafarski, Ryszard Kucia, 
Lidia Kużniakowska , Mieczysław Trojan, 
Beata Stupnicka, Anna Wojtków, Ewa Nęcek, 
Adam Sadzik i Małgorzata Władek.

Po tradycyjnej lampce szampana i 
odśpiewaniu 100 lat rozpoczęła się zabawa, 
która trwała – także tradycyjnie – do północy.

(red)

Małopolscy „Budowlani” obchodzili Dzień 
Budowlanych na tradycyjnym spotkaniu Okręgu

DZIEŃ BUDOWLANYCH 2017 -125 lat-
Ruchu Zawodowego Budowlanych
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Na uroczystym zebraniu Zarządu 
Zakładowego Chemobudowa 
Kraków w dn.6 października 

br. przewodniczący Okręgu Małopolskiego 
Zdzisław Kuczyński odznaczył Medalem 
125-lecia ruchu zawodowego budowlanych w 
Polsce Helenę Korman – skarbnik Zarządu, 
najstarszą aktywną działaczkę  Związku (87 
lat)/,. Odznaczenie otrzymali także Zbigniew 
Macheta - wiceprzewodniczący Zarządu, 
Stanisław Zych –członek Zarządu i Marta 
Kasprzyk-członek Zarządu. Odznaczeni 
otrzymali także okolicznościowe związkowe 
gadżety ufundowane przez Zarząd Zakłado-
wy z okazji 125-lecia.

(ZK,red)

Wyróżnienie dla zasłużonych 
działaczy Związku 

w Chemobudowa Kraków 

W Szczecinie – Dąbiu w Gościńcu „RYMARO”,  
21 października br. odbyły się tegoroczne obchody 
„Dnia Budowlanych” Okręgu Zachodniopomorskiego 

Związku Zawodowego „Budowlani”. Uczestniczyło w nich ponad 60 
związkowców, członków ich rodzin i zaproszonych gości. Uroczystość 
prowadziła przewodnicząca Okręgu Teresa Tomczyszyn.

W uroczystości wziął udział prezes Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Dąb” Józef Karbowniczyn oraz sekretarz Związku Zawodowego 
„Budowlani” Jakub Kus, reprezentujący przewodniczącego ZZ „Bu-
dowlani”. Przekazał on życzenia Zbigniewa Janowskiego, skierowane 
do zachodniopomorskich związkowców, który w imieniu własnym 
oraz Zarządu Krajowego podziękował wszystkim aktywnym człon-
kom Związku za dotychczasową pracę dla dobra naszej organizacji i 
pracowników naszych branż. Przekazał jednocześnie gratulacje osobom 
wyróżnionym w czasie obchodów Dnia Budowlanych w Okręgu 
Zachodniopomorskim.

Teresa Tomczyszyn, Jakub Kus i Kazimierz Wielgus – długoletni 
przewodniczący Organizacji „Budowlanych” w SM „Dąb” i wiceprze-
wodniczący Okręgu w imieniu Zarządu Krajowego Związku wręczyli 
Medale 125-lecia ruchu zawodowego budowlanych w Polsce. Otrzymali 
je: Elżbieta Dziedzic - przewodnicząca Okręgowej i wiceprzewodnicząca 
Głównej Komisji Rewizyjnej Związku, Józef Karbowniczyn, prezes Za-
rządu SM „Dąb”, Czesława Zywertowska - długoletnia przewodnicząca 
organizacji w SM „Górczyn” w Gorzowie i Andrzej Graczykowski 
- dyrektor Fabryki Maszyn do Drewna „GOMAD” w Gorzowie.

Po zakończeniu części oficjalnej długo trwały rozmowy o sprawach 
związkowych – i zupełnie prywatnych. Długo trwała także zabawa przy 
dobrej muzyce.

Zdjęcia: Kazimierz Grygory
(sag)

Dzień Budowlanych Związku w Szczecinie

W Centrum Dialogu Społecz-
nego im. Andrzeja Bączkow-
skiego w Warszawie w dniach 

16-17 października br. odbyło się pierwsze 
spotkanie konsultacyjne łotewskich związ-
ków budowlanych i drzewiarzy, litewskiego 
związku pracowników przemysłu drzewnego 
i leśnictwa, Związku Zawodowego „Bu-
dowlani” oraz przedstawicieli Fundacji im. 
Friedricha Eberta i Europejskiej Federacji 
Pracowników Budownictwa i Drzewiarstwa. 
W spotkaniu wzięli udział: Inga Ruginienė 
– przewodnicząca i Asta Čepienė – członek 
Zarządu LMPF – Litwa,  Inguna Siņica - 
wiceprzewodnicząca i Anete Kice – Członek 
Zarządu – LMNA Łotwa, Jevgeņijs Servuts 
– przewodniczący i Mārtiņš Dunskis – czło-
nek Zarządu LCA – Łotwa, Werner Buelen 
– sekretarz EFBWW (Europejska Federacja 

Pracowników Budownictwa i Przemysłu 
Drzewnego) oraz Krzysztof Getka – przed-
stawiciel Projektu Stosunków Pracy i Dialogu 
Fundacji im Friedricha Eberta. Związek 
Zawodowy „Budowlani” reprezentowali; 
Zbigniew Janowski – przewodniczący, Jakub 
Kus – sekretarz krajowy i  Cezary Izdebski – 
prawnik Zarządu Krajowego ZZ Budowlani. 
Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy 
ZZ „Budowlani” przy kluczowym wsparciu 
ze strony  Projektu Stosunków Pracy i Dialogu 

Fundacji im. Friedricha Eberta. Głównym 
tematem tego roboczego spotkania było 
zaktywizowanie współpracy regionalnej 
związków i omówienie możliwości realizacji 
wspólnych projektów związkowych. 

Związki uczestniczące w spotkaniu 
zaprezentowały swoją bieżącą działalność. 
Werner Buelen szeroko omówił możliwości 
udziału związków regionu w bieżących i pla-
nowanych projektach EFBWW. Możliwości 
wsparcia inicjatyw związkowych przez FES 
zaprezentował Krzysztof Getka.  Na życzenie 
łotewskiego związku budowlanych Jakub Kus 
zaprezentował działania „Budowlanych” 
w zakresie kwalifikacji zawodowych w bu-
downictwie. Uczestnicy spotkania omówili 
rekomendacje do władz BWI przed nadcho-
dzącym Kongresem tej globalnej organizacji 
budowlanych i drzewiarzy. Na odrębnej sesji 
omówili także sytuację związków naszego 
regionu, relacje pomiędzy EFBWW i BWI 
oraz przedstawili swoje stanowisko w sprawie 
działań związkowych w naszych sektorach 
w Europie. 

Spotkanie zakończyło się konkretnymi 
ustaleniami dotyczącymi udziału w projekcie 
dialogu społecznego w regionie organizowa-
nym przez EFBWW, organizacji przyszłych 
wspólnych konferencji tematycznych przy 
wsparciu FES, a także organizacji następnych 
spotkań konsultacyjnych.

Goście mieli również okazję zwiedzić 
warszawskie Łazienki Królewskie i Wilanów.

Sag.

Spotkanie konsultacyjne w Warszawie 

Współpraca litewskich i łotewskich 
związków zawodowych i ZZ „Budowlani”  

DZIEŃ BUDOWLANYCH 2017-125 lat-
Ruchu Zawodowego Budowlanych



OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY      14 NR 10 (117) 2017

Czy pamiętamy lata 90. ubiegłego 
stulecia w Polsce? Aż trudno 
uwierzyć, że na ulicach jeździły 

głównie polonezy i maluchy, a handel często 
odbywał się na straganach, nawet pod Pała-
cem Kultury i Nauki w stolicy. Pojawiły się 
pierwsze telefony komórkowe i Internet. To 
wówczas rozpoczęła się nowa era branży 
wełny mineralnej w Polsce, producenci 
inwestowali w gruntowną modernizację i 
budowę nowoczesnych linii technologicz-
nych, powstawały nowe miejsca pracy, a 
także innowacyjne produkty i rozwiązania. 

W ciągu 20 lat firmy zrzeszone w sto-
warzyszeniu MIWO zainwestowały ponad 
3 miliardy złotych.     W MIWO skupionych 
jest pięciu czołowych producentów wełny 
mineralnej szklanej i skalnej, liderów  na 
polskim i światowym rynku materiałów 
izolacyjnych: Isover, Knauf Insulation, Pa-
roc, Rockwool i Ursa. Firmy te posiadają w 
Polsce 5 fabryk produkujących 8 milionów 
metrów sześciennych wełny mineralnej 
rocznie, zatrudniają w Polsce bezpośrednio 
ponad 2,5 tysiąca pracowników, a dzięki 
stałej współpracy z wieloma firmami podwy-
konawczymi tworzą kolejnych kilka tysięcy 
miejsc pracy. Firmy skupione w MIWO 
produkują wyroby zarówno na rynek polski, 
jak i na rynki zagraniczne, w tym zachodnio-
europejskie, gdyż potrafią sprostać wszelkim 
wymaganiom jakościowym. 

Z inicjatywy producentów wełny 
mineralnej 20 lat temu rozpoczęło działal-

ność MIWO - Stowarzyszenie Producentów 
Wełny Mineralnej Szklanej i Skalnej. Podsta-
wowym celem tej organizacji jest dbanie o 
rozwój rynku izolacji, a przede wszystkim 
wełny mineralnej szklanej i skalnej. 

- Od samego początku MIWO starało 
się zwiększać świadomość na temat korzyści 
z ocieplania domów – powiedział Henryk 
Kwapisz, przewodniczący zarządu MIWO. 
- W Polsce w latach 90. rynek dopiero otwierał 
się na izolowanie ścian i dachów. Następowały 
już zmiany w przepisach techniczno-budow-
lanych dotyczących izolacyjności termicznej, 

a l e  świadomoś ć  w zakr e s i e  s t o s owania 
wyrobów izolacyjnych była niska i trzeba 
ją było konsekwentnie budować. Ale naszym 
głównym założeniem było przekonanie rynku 
o wszechstronności izolacji z wełny mineralnej.  

Pierwsze działania Stowarzyszenia 
MIWO dotyczyły izolacji domów, ale dzięki 
konsekwentnej budowie świadomości o tym 
jak funkcjonalna i użyteczna jest wełna 
mineralna, znacznie powiększył się asorty-
ment wyrobów producentów. Obecnie wełnę 
mineralną stosujemy nie tylko w domach, 
ale również w przemyśle, do izolacji rurocią-
gów, kanałów wentylacyjnych, na statkach, 
w sprzęcie AGD, w sufitach podwieszanych 
i ekranach akustycznych, w cysternach 
kolejowych i platformach wiertniczych czy 
nawet do upraw roślin. 

- Co jest mocną stroną Stowarzyszenia? 
Na pewno wspó łpraca  produc en tów na 
rzecz promocji bezpieczeństwa i efektywności 

energetycznej budynków, wspólne działanie 
dla ochrony środowiska, a także komfortu 
użytkowników budynków. Nasza organizacja 
korzysta z wiedzy i doświadczenia ekspertów 
technicznych, na co dzień pracujących w fir-
mach MIWO, ale działających także dla dobra 
branży izolacyjnej w Polsce, a przede wszystkim 
na rzecz ociepleń z wełny mineralnej – powie-
dział Henryk Kwapisz, przewodniczący 
zarządu MIWO.  

MIWO jest członkiem Stowarzyszenia 
na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO), Kon-
federacji Budownictwa i Nieruchomości 
(KBiN), Polskiego Związku Pracodawców 
Budownictwa (PZPB) oraz Europejskiego 
Stowarzyszenia Producentów Materiałów 
Izolacyjnych (EURIMA). Współpracując 
z Polskim Komitetem Normalizacyjnym, 
uczestniczy w tworzeniu i adaptacji norm 
związanych z wyrobami budowlanymi.  

Uroczystość z okazji 20-lecia Stowarzy-
szenia odbyła się 3 października 2017 roku. 
Było to spotkanie branży izolacji, a wśród 
gości znaleźli się między innymi przedsta-
wiciele politechnik i instytutów naukowych, 
organizacji pozarządowych i stowarzyszeń 
branżowych. Ministerstwo Infrastruktury 
i Budownictwa reprezentowała Joanna 
Bąkowska, Naczelnik Wydziału Procesu 
Inwestycyjnego, obecny był również poseł 
na Sejm RP Jacek Wilk.

Spotkanie było dobrą okazją do wręcze-
nia jubileuszowej nagrody AMBASADORA 
IZOLACJI 2017 ufundowanej przez Stowa-
rzyszenie. Za wieloletnie działania na rzecz 
efektywności energetycznej budynków, a co 
za tym idzie na rzecz ochrony środowiska, 
uhonorowano Krajową Agencję Poszano-
wania Energii. Nagrodę odebrał Zbigniew 
Szpak, prezes zarządu KAPE.

Informacja prasowa MIWO
Jolanta Ciesielska 

MIWO działa już 20 lat!

Zarząd Okręgu Świętokrzy-
skiego Związku Zawodowego 
,,Budowlani” zwrócił się do 

dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych o przeprowadzenie szkolenia w 
związku z kampanią ,,Godny wybór – 
przywrócenie wieku emerytalnego”.

Szkolenie dla przewodniczących 
organizacji zakładowych Związku Za-
wodowego ,,Budowlani” z całego woje-
wództwa świętokrzyskiego, inaugurujące 
współpracę Okręgu z ZUS, odbyło się w 
dniu 12 września 2017 roku, w siedzibie 
,,Budowlanych” w Kielcach. Uczestniczyli 
w nim również szefowie służb pracowni-
czych i kadr z zakładów pracy. Z zapro-
szenia Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego 
Związku Zawodowego ,,Budowlani” do 
udziału w spotkaniu skorzystało 30 osób.

Kluczowe zagadnienia i najważniej-
sze informacje przekazywali: naczelnik 

wydziału emerytalno – rentowego Irena 
Szelągowska, naczelnik wydziału świad-
czeń emerytalnych Aneta Sozańska, 
naczelnik wydziału świadczeń emerytalno 
– rentowych Maciej Fert.

W dyskusji najczęściej padały nastę-
pujące pytania:

• Kto może przejść na emeryturę na 
podstawie nowych przepisów?

• Czy ma znaczenie staż pracy, liczba 
przepracowanych lat ?

• Od kiedy można zacząć składać 
wnioski o nową emeryturę?

• Jak długo czeka się na emeryturę?
• Jakie dokumenty trzeba złożyć w 

zus-ie?
• Co będzie z osobami, które nie 

miały dotąd ustalonego kapitału 
początkowego?

• Czy pracodawca może wysłać pracow-
nika na emeryturę wbrew jego woli?

• Czy osoba, która ukończyła po-
wszechny wiek emerytalny i jest na 
emeryturze może dorabiać dowolne 
kwoty?

• Czy można pracować dalej w tej 
samej firmie, nawet na tym samym 
stanowisku?

• Co będzie z osobami, które pobierają 
rentę z tytułu niezdolności do pracy?

• W jakiej sytuacji są osoby, które 
przebywają na pomostówkach albo 
świadczeniach przedemerytalnych ?
Uczestnicy szkolenia ocenili je jako 

bardzo potrzebne i bardzo dobrze zor-
ganizowane. Okręg Świętokrzyski ma 
zamiar kontynuować współpracę z ZUS w 
organizacji kolejnych szkoleń. Podobną 
współpracę z odpowiednimi oddziałami 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą 
podjąć także pozostałe Okręgi Związku.                             

AB/red

Szkolenie w Okręgu Świętokrzyskim 
Związku Zawodowego „Budowlani”

Księgowa informuje

Co można sfinansować ze 
środków Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych

Świadczenia z ZFŚS nie mogą być przez pracodawcę rozporządzane w dowolny sposób, 
ponieważ ściśle reguluje to ustawa. Pracodawca, który przyznaje środki z funduszu 
socjalnego, zawsze powinien brać pod uwagę kryterium dochodowe (socjalne) 

pracownika, zależnie od jego sytuacji życiowej, rodzinnej oraz materialnej.                                               
Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu oraz zasady 

przeznaczenia środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej praco-
dawca określa w regulaminie ZFŚS (ustalanym zgodnie z art.27 ust. 1 albo z art. 30 ust. 5 ustawy 
o związkach zawodowych). Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, 
uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów 
(art. 8 ust.2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - zwaną dalej ustawą o ZFŚS).  
Ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych możemy przeznaczyć środki na 
następujące cele. I tak na:

1. Różne formy wypoczynku np.: wczasy, kolonie, obozy, zimowiska, wycieczki, spływy 
kajakowe, wczasy agroturystyczne itp.       

2. Działalność kulturalno-oświatową np.: zakup biletów wstępu na koncert, do kina, teatru, 
opery itp.

3. Działalność sportowo-rekreacyjną np.: organizowanie zawodów sportowych i gier, w 
których biorą udział pracownicy (i inne osoby uprawnione) oraz ich rodziny.

4. Opiekę nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach oraz innych formach 
wychowania przedszkolnego lub sprawowaną przez danego opiekuna lub nianię np.: 
tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli oraz innych form 
wychowania przedszkolnego, dofinansowanie opłat związanych z wymienioną formą 
opieki nad dziećmi.

5. Udzielenie pomocy materialnej rzeczowej lub finansowej np.: w przypadku zdarzeń 
losowych, a także zapomóg pracownikom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno-
-bytowej.                            

6. Zwrotną lub bezzwrotną pomoc na cele mieszkaniowe np.: pożyczka mieszkaniowa.                                                                                        
Ze środków Funduszu zasadniczo powinno się finansować wyłącznie wydatki na dzia-

łalność socjalną zakładu. Przede wszystkim na udzielanie pomocy materialnej: rzeczowej lub 
finansowej. Gdyby pracodawca przyznał pracownikowi świadczenie, które nie ma charakteru 
socjalnego (np. premię z okazji świąt), wówczas powinien ją oskładkować, ponieważ ma ona 
charakter wynagrodzeniowy, a nie socjalny. Żeby świadczenia udzielone z ZFŚS mogły korzystać 
ze zwolnienia ze składek ZUS, powinny posiadać cechy świadczeń socjalnych. 

Zgodnie z podstawową zasadą dysponowania środkami ZFŚS, zawartą w art. 8 ust. 1 
ustawy o ZFŚS – Dz.U.z 2016r. poz. 800 ze zm. przyznawanie ulgowych świadczeń i wysokość 
dopłat z Funduszu powinno być uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej 
osoby korzystającej z tego rodzaju pomocy. Zdarzają się sytuacje, że wydatki  finansowane 
z ZFŚS nie mieszczą się w pojęciu działalności socjalnej. Może prowadzić to do przykrych 
konsekwencji dla pracodawcy. W przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, takie wydat-
kowanie środków może skutkować nałożeniem grzywny w wysokości do 5000 zł.

Podstawa prawna:
- art. 2 pkt. 1, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.)                                                             
Barbara Pałka



15OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY      NR 10 (117) 2017

Z WYDARZEŃ W ŚWIATOWYM RUCHU PRACOWNICZYM
Czarnogóra

W   wyniku 
wypad-

ku przy budowie 
autostrady (Smo-
kovac - Uvac - Matesevo) zginęła jedna 
osoba, a druga została ranna, pracownicy byli 
zatrudnieni przez China Road and Bridge 
Corporation (CRBC). Wypadek miał miej-
sce podczas prowadzenia prac tunelowych 
i został ujawniony przez Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Pracowników Przemysłu 
Budowlanego i Drzewnego (BWI) oraz 
Związek Zawodowy Budownictwa i Przemy-
słu Materiałów Budowlanych Czarnogóry 
(SGIGMCG).

SGIGMCG wezwała zarząd CRBC, 
rząd Czarnogóry oraz właściwego Mini-
sterstwa Transportu i Gospodarki Morskiej 
Czarnogóry, do zmiany sposobu pracy oraz 
zwiększenia zaangażowania w zakresie BHP.

„Chcielibyśmy przypomnieć społeczeń-
stwu, że CRBC, za pośrednictwem jednostki 
ds. zarządzania projektem, tj. „Monteput 
Ltd”, nie odpowiedziało na inicjatywę 
związkową, aby ściślej współpracować z nami 
w dziedzinie BHP, stwierdzając, że nie są po-
trzebne dodatkowe środki na ten cel. Niestety 
przekonaliśmy się, że rzeczywistość pokazuje 
coś przeciwnego. Chcielibyśmy wyrazić nasze 
najgłębsze wyrazy współczucia dla rodziny i 
współpracowników zmarłego pracownika 
i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia 
rannemu pracownikowi” - powiedział Nenad 
Markovic, prezes SGIGMCG.

„BWI domaga się natychmiastowych 
działań CRBC i Ministerstwa w celu zapo-
biegania wypadkom i śmierci pracowników. 
Jedno stracone życie to za dużo. Jako mię-
dzynarodowa organizacja reprezentująca 
pracowników sektora budownictwa i prze-
mysłu drzewnego zwracamy szczególną 
uwagę na kwestię BHP. Uważamy, że Mini-
sterstwo Transportu i Gospodarki Morskiej 
Czarnogóry oraz właściwa jednostka ds. 
zarządzania projektem tzn. „Monteput Ltd” 
w imieniu klienta projektu mają kluczowe 
znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Sytuacja wymaga nie tylko 
gruntownego dochodzenia, ale również 

konkretnego działania rządu, wspierającego 
tworzenie wspólnego środowiska na rzecz 
zaangażowania i dialogu społecznego między 
głównym wykonawcą, filią CRBC w Czarno-
górze i związkiem SGIGMCG” - podkreślił 
Ambet Yuson, generalny sekretarz BWI w 
liście wysłanym do Osmana Nurkovicia, 
ministra transportu i gospodarki morskiej 
Czarnogóry.

Czarnogóra ratyfikowała konwencję 
MOP nr 167 w sprawie zdrowia i bezpie-
czeństwa w budownictwie, a co się z tym 
wiąże rząd i partnerzy społeczni muszą ją 
respektować. BWI będzie nadal wspierać 
działania związków zawodowych w celu re-
prezentowania i ochrony praw pracowników 
oraz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy 
w Czarnogórze.

Projekt „Mega Highway Bar Boljare” 
i jego 43-kilometrowa sekcja priorytetowa 
(Smokovac - Matesevo), dla której chiński 
EXIM Bank udzielił rządowi Czarnogóry 
pożyczki w wysokości 800 milionów euro, 
obecnie zatrudnia ponad 1500 pracow-
ników, z czego 30% pochodzi z kraju, a 
pozostali z Chin. Przy największym na-
tężeniu prac zatrudnionych będzie 2,500 
pracowników. 

Francja 

40 0 . 0 0 0 
pracow-

n i k ó w  z  19 2 
miejsc protesto-
wało w całej Francji przeciwko nowym refor-
mom prawa pracy prezydenta Emmanuela 
Macrona. Oprócz strajku w Paryżu, Główna 
Konfederacja Pracy (CGT) zwołała również 
4.000 innych protestów. A 60.000 tłum, który 
protestował w Paryżu, wysłał rządowi mocny 
sygnał, iż nie zgadza się na proponowane 
zmiany. Policja odpowiedziała na to gazem 
łzawiącym i armatkami wodnymi.

Rząd prezydenta Macrona staje w 
obronie reform twierdząc, że zwiększenie 
elastyczności prawa pracy przyczyni się 
do zwiększenia atrakcyjności francuskiego 
rynku pracy, przyciągnie zagranicznych 
inwestorów i przyczyni się do zmniejszenia 
bezrobocia. Prezydent odpowiedział na 

krytykę nazywając przeciwników reform 
leniami, protestujący odpowiedzieli na te 
słowa ironicznymi plakatami z hasłami: 
„jestem leniwy”.

Sekretarz generalny CGT  Philippe Mar-
tinez, nazwał reformy „poważnym regresem 
socjalnym”, który „daje pracodawcom pełnię 
władzy”. 

Australia

Pra c e  re -
montowe 

(opiewające na 
200 mln dolarów) 
przy operze w Sydney w Australii zostały 
wstrzymane po tym, jak elektrycy odkryli 
śmiertelny azbest.

Badania laboratoryjne ujawniły, że 
znaleziony podczas prac materiał to kruchy 
azbest, co spowodowało, że jednostka 
odpowiedzialna za BHP (SafeWork NSW) 
wydała budowniczemu Laing O’Rourke 
nakaz wstrzymania wykonywania dalszych 
prac na budowie.

Według Związku Zawodowego Branży 
Elektrycznej (ETU) 35 elektryków, należących 
do kontrahenta elektrycznego Down, zostało 
narażonych na rakotwórczy czynnik.

„Pracujący przy Operze w Sydney byli 
narażeni na poważne zagrożenia, ponieważ 
Laing O’Rourke  nie potrafi znaleźć rozwią-
zania tego tak poważnego problemu doty-
czącego bezpieczeństwa pracy” - powiedział 
sekretarz ETU Dave McKinley.

Po raz drugi od dwóch miesięcy obawy 
dotyczące azbestu spowodowały wstrzymanie 
prac remontowych w operze, a ETU domaga 
się zaangażowania i możliwości wzięcia 
udziału w zatwierdzaniu wszelkich planów 
dotyczących usuwania azbestu lub jego 
remediacji.

Podmioty stowarzyszone z BWI na 
całym świecie walczą z lobby azbestowym, 
które za cel obrało kraje rozwijające się, w 
których nie ma zakazu używania azbestu, 
by wejść na ich krajowe rynki.

„Kraje rozwinięte doświadczyły katastro-
falnego wpływu azbestu na pracowników, któ-
ry zabił miliony na całym świecie. Pomimo 
zakazu wprowadzania nowych materiałów 

azbestowych, w Australii, nadal z roku na 
rok rejestruje się około sześćset ofiar śmier-
telnych spowodowanych ekspozycją która 
miała miejsce w przeszłości” - powiedział 
przedstawiciel regionalny BWI Apolinar 
Tolentino. „Naukowa teza jest jasna, nie 
ma bezpiecznego poziomu ekspozycji na 
działanie azbestu. Musimy całkowicie wyeli-
minować ten śmiertelny materiał”.

Indie

5000 elek-
t r y k ó w 

pracujących dla 
stanu Odisha 
domaga się god-
nego wynagrodzenia. We wrześniu br. przed-
stawiciele państwowych elektrowni Odisha 
protestowali w stolicy stanu Bhubanewar, 
domagając się podwyżki płac oraz uregulo-
wania sytuacji pracowników zatrudnionych 
w ramach outsourcingu.

5000 pracowników sektora elektro-
energetycznego z całego stanu będących 
członkami związku NOBSM uczestniczyło 
w proteście, zanim urzędnicy związku spo-
tkali się z ministrem energii i sekretarzem 
energetyki.

„Standard życia pracowników pogor-
szył się od czasu prywatyzacji państwowej 
sieci elektroenergetycznej” - powiedział 
R.C. Khuntia (prezes Indyjskiej Federacji 
Pracowników Budownictwa Narodowe-
go, Przemysłu Budowlanego, Przemysłu 
Drzewnego i Leśnego), który był obecny na 
proteście. „Dzisiaj pracownicy dali rządowi 
stanowemu trzy miesiące, podczas których 
ma podjąć stosowne działania.”

Robotnicy domagali się znacznego 
wzrostu płac z zaledwie 4.000 rupii mie-
sięcznie (68 USD miesięcznie) do 18.000 
rupii miesięcznie (280 USD na miesiąc), co 
wskazuje na ogromny wzrost kosztów utrzy-
mania w ostatnich latach. Poza tym warunki 
pracy pracowników sektora energetycznego 
w stanie Odisha są niezwykle niebezpiecz-
ne, wskazał Sekretarz generalny NOBSM 
Askaya Tripathy w styczniu na Światowym 
Kongresie Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy 
w Singapurze.

„Średnio 50 pracowników rocznie 
ginie, aby doprowadzić prąd do stanu 
Orisha” - powiedziała Tripathy.”. „O bezpie-
czeństwie myślimy dopiero po wypadkach. 
Praca wykonywana jest bez indywidualnego 
wyposażenia ochronnego, przy użyciu nie-
odpowiednich maszyn. Ponadto pracownicy 
są masowo przepracowywani, otrzymując 
jedynie skromne wynagrodzenie”. 

Brazylia

Brazylij-
ska gru-

pa robocza BWI 
ds. Zdrowia i 
Bezpieczeństwa 
Pracy zebrała się, po raz pierwszy w Rio de 
Janeiro się celu określania polityki BWI z 
zakresu BHP. Mając na uwadze dyskusje 
zainicjowane na Forum bezpieczeństwa i 
higieny pracy w lutym 2017 r.

Pierwszy dzień spotkania poświęco-
ny był szkoleniu dotyczącym dbania o 
zdrowie pracowników. Szkolenie zostało 
zorganizowane we współpracy z Centrum 
Studiów na temat Zdrowia Pracowników 
i Ekologii, Narodowego Uniwersytetu 
Zdrowia Publicznego Fundacji Oswaldo 
Cruz (CESTEH / ENSP / FIOCRUZ), 
która wcześniej współpracowała z BWI 
w uczczeniu pamięci robotników - ofiar 
wypadków przy pracach przed Olimpiadą. 
Kurs dla liderów związków zawodowych 
stanowił projekt pilotażowy, łączący zajęcia 
w Rio de Janeiro i szkolenia online, scalający 
praktyczną wiedzę liderów związków z 
wiedzą naukowców, prowadząc do poprawy 
działań związkowych w tej dziedzinie.

Drugiego dnia dyskusje ogniskowały się 
na polityce i projektach BWI dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, kampaniach 
mających na celu zmniejszenie ciężaru 
worków cementowych z 50 kg do 25 kg, 
poprawie warunków pracy i konwencji Mię-
dzynarodowej Organizacji Pracy na temat 
zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Efektem tego spotkania było zaplano-
wanie działań na najbliższy semestr oraz 
skupienie się na działaniach związku na 
następny rok.

W Berlinie, w dniach 9-13października br., odbył się w 
największym europejskim hotelu Estrel 22 Zwyczajny 
Kongres IG-BAU, niemieckiego związku zawodowego 

budowlanych, pracowników rolnictwa i ochrony środowiska. To 
jedna z największych europejskich organizacji związkowych naszych 
sektorów. Na zaproszenie kierownictwa IG-BAU w Kongresie udział 
wzięli liczni goście zagraniczni, w tym przewodniczący ZZ „Budow-
lani” Zbigniew Janowski i sekretarz Związku Jakub Kus.

W Kongresie uczestniczyło ok. 400 delegatów i blisko 300 gości, 
w tym czołowi politycy SPD, Zielonych i partii Der Linke. Wybrano 
nowy, sześcioosobowy Zarząd w składzie: przewodniczący Robert 
Feiger (54) ,wiceprzewodniczący Dietmar Schäfers (62), wiceprze-
wodniczący Harald Schaum (57), Nicole Simons (48), Ulrike Laux 
(57), Carsten Burckhardt (44). 

Kongres wybrał też pozostałe władze, przyjął nowy program 
działania  i stanowiska. Posiedzeniom towarzyszyło wiele debat 
tematycznych, wystaw i spotkań. Goście zagraniczni Kongresu mieli 
okazję do wymiany poglądów na temat przyszłości europejskiego 
ruchu zawodowego budowlanych i drzewiarzy. Przewodniczący 
Zbigniew Janowski przekazał władzom IG-BAU pozdrowienie i 
życzenia od Związku Zawodowego „Budowlani”, współpracującego 
z niemieckim związkiem od wielu lat.

(sag)

XXII KONGRES  IG – BAUEN-AGRAR-UMWELT
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Należy wypełnić 
diagram w taki 
sposób, aby w 

każdym poziomym 
wierszu, w każdej 
pionowej kolumnie 

i w każdym 
dziewięciopolowym 

kwadracie 3x3 
znalazły się cyfry 

od 1 do 9. Cyfry 
w kwadracie 

oraz kolumnie i 
wierszu nie mogą 

się powtarzać.

SUDOKU 
DLA 

ROZ-
RYWKI

4 7 9

8 9 3

8 5

3 9 8

4 7

2 6

3 7 8 4

2 5 3

9 6 4

HUMOR
Żona: Jak mogłeś mi to 
zrobić? Brak mi słów. 
Mąż: W takim razie ukarz 
mnie swoim milczeniem!

JJJ
- Czemu blondynka wkłada 
gazetę do lodówki? 
- Żeby wiadomości były 
świeże.

JJJ
Jasio kopie dół w ogródku. 
Zaciekawiony sąsiad pyta:  
- Co robisz?  
- Kopię grób dla mojej złotej 
rybki.  
- Ale czemu taki duży?  
- Bo jest w twoim kocie!

JJJ
Dzwoni Kowalski do lekarza 
umówić wizytę. Lekarz:  
- Nazwisko?  
- Kowalski, ale bez „ą”.  
- Ale w nazwisku „Kowalski” 
nie ma „ą”  
- No przecież mówię.

JJJ
Z pamiętnika starej blon-
dynki: 
Dziś rozczarowałam się 
ostatecznie! 
Otworzyłam drzwi, na któ-
rych napisano: „Mężczyźni”. 
- A tam... ubikacja!

JJJ
Rozmawiają dwaj koledzy:
- Byłem dziś w galerii han-
dlowej, chciałem kupić żonie 
zegarek na urodziny. 
- I kupiłeś?
- W porę przypomniałem 
sobie, że ma już jeden na 
drzwiach piekarnika.

JJJ
Pogrzeb. Wdowa chowa 
męża. Grabarz pyta:  
- Ile lat miał mąż?  
- 98.  
- A pani ile ma?  
- 97.  
- To opłaca się pani wracać 
do domu?

JJJ
Pracownik skarbówki 
poszedł na bal przebrany za 
wampira: sztuczne kły, czar-
na peleryna, plamy krwi...  
Patrzy na niego gospodarz 
i pyta:  
- Co? Prosto z roboty?

JJJ
- Pana pies szczekał przez 
całą noc - mówi rozwście-
czony sąsiad.  
- To nic, odeśpi w dzień - 
odpowiada właściciel psa.

JJJ
Ośmiolatek przychodzi do 
ojca z pracą domową z 
przyrody:  
- Tatusiu, skąd bierze się 
burza?  
Ojciec wzdycha i odpowia-
da:  
- Synku, czasami z jednej 
skarpetki...

JJJ
Mąż do żony:  
- Wiosna przyszła, taka pięk-
na pogoda, a ty męczysz się 
myciem podłóg. Wyszłabyś 
lepiej na świeże powietrze i 
umyła samochód...

JJJ

Sędzia do oskarżonego:  
- Czy przyznaje się pan do 
winy?  
- Nie, wysoki sądzie. Mowa 
mego obrońcy i zeznania 
świadków przekonały mnie, 
że jestem niewinny!

JJJ
Teściowa przyjechała od-
wiedzić zięcia i córkę. Staje 
w progu, naciska dzwonek- 
otwiera zięć:  
- O! Mamusia! A mamusia to 
na długo?  
- Aż wam się znudzę.  
- To mamusia nawet nie 
wejdzie?

JJJ
Ksiądz: Strasznie zgrzeszy-
łem, wstydzę się nawet o 
tym powiedzieć...  
Biskup: No jak już tutaj jesteś 
to mów.  
K: No bo wie biskup... Kota 
ochrzciłem.  
B: Co ksiądz zrobił?!  
K: Kota ochrzciłem. Przyszła 
kobieta, prosiła, błagała i 
dobrze zapłaciła, więc się 
skusiłem.  
B: Ile zapłaciła?  
K: 5 tysięcy.  
Biskup klepie księdza po 
ramieniu i spokojnie mówi:  
B: No to proszę przygoto-
wywać kota do bierzmo-
wania.

JJJ
Wódka z lodem - atakuje 
wątrobę.  
Rum z lodem – atakuje 
nerki.  
Gin z lodem – atakuje mózg!  
Whisky z lodem - atakuje 
serce!  
Wygląda na to, że ten 
cholerny lód szkodzi na 
wszystko!!!

JJJ
Dwaj chłopcy stoją przed 
kościołem, z którego wycho-
dzą właśnie nowożeńcy. 
Jeden z nich mówi:  
- Patrz jaki teraz będzie 
czad!  
Po czym biegnie do pana 
młodego i woła:  
- Tato, tato!!!

JJJ
Wieczór, rozmowa koleża-
nek przez telefon:
- Już nie mogę wyrobić z 
moim starym, jeszcze siedzi 
w barze...
- Powinien brać przykład 
z mojego. Jego już dawno 
przynieśli do domu.

JJJ
Kontrolna wizyta ciężarnej u 
ginekologa:  
- Ojciec będzie przy poro-
dzie?  
- Nie sadzę, nie przepada za 
moim mężem.

JJJ
Blondynka startuje w tele-
turnieju.  
Prowadzący zadaje pytanie:  
- Myli się tylko raz.  
Blondynka myśli, myśli ... i 
odpowiada:  
- Brudasy.

JJJ


