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OPZZ apeluje do ministra sprawiedliwości

Jak informuje Ogólnopolskie 
Porozumienie Związków Zawo-

dowych, wiceprzewodniczący OPZZ 
Andrzej Radzikowski zaapelował do 
ministra sprawiedliwości Zbigniewa 
Ziobro w sprawie przyspieszenia postę-
powań przed sądem pracy i obniżenia 
jego kosztów.

Zdaniem OPZZ, aktualny stan prawny ogranicza możliwości korzystania 
z drogi sądowej w sprawach z zakresu prawa pracy. Skala nieprawidłowości w 
postępowaniach sądowych oraz niesprawiedliwych uregulowań ustawowych w 
tym zakresie jest zdecydowanie zbyt wysoka. Potęguje to i tak duże problemy 
pracowników dochodzących swych praw przed sądami pracy.

Głównymi problemami są przewlekłość postępowań, wynikająca ze 
złej organizacji pracy sądów, praktyka maksymalnego przedłużania procesu 
przez pracodawcę oraz wysokie koszty tzw. opłaty stosunkowej, wnoszonej 
w części spraw przez pracowników. OPZZ z niepokojem dostrzega, że część 
tych nieprawidłowości występuje za przyzwoleniem sądów, które chętnie 
odraczają rozprawy na wniosek przedstawicieli pracodawcy, a następnie 
wyznaczają kolejne posiedzenia za kilka, a nawet kilkanaście miesięcy. 
Zauważa, że dzisiejsze prawo pracy oraz orzecznictwo sądowe jest niejasne i 
budzące wiele wątpliwości.

OPZZ wnioskuje, by wspólnie, w dialogu społecznym, znaleźć rozwiąza-
nia w tych kwestiach z korzyścią dla pracowników, którzy są słabszą stroną w 
postępowaniu sądowym. Przy założeniu dobrych intencji, szybkie i dostępne 
postępowania w sądach pracy powinny być korzystne dla wszystkich stron, 
w tym również dla wizerunku Polski jako demokratycznego państwa prawa.

Tesco szykuje się do zwolnień grupowych

Związki zawodo-
we,  działające 

w Tesco, są zaskoczone 
informacjami o koniecz-
ności przeprowadzenia przez firmę procedury zwolnień grupowych. Nie tak 
dawno związkowcy wystąpili z żądaniem podwyżek wynagrodzeń i weszli z 
pracodawcą w spór zbiorowy. Teraz brytyjska sieć sklepów zapowiedziała 
ograniczenie zakresu działania placówek w kilku miejscowościach, a w 
dwóch - zamknięcie swoich supermarketów. 

Spółka poinformowała, że w sześciu miastach zaprzestaje sprzedaży 
poprzez internet. W dwóch kolejnych zamyka swoje supermarkety. Zmiany 
zakresu działania (polegające na likwidacji działów sprzedaży internetowej) 
dotkną placówek w Częstochowie, Zielonej Górze, Kielcach, Rybniku, Opolu. 
Jednostki w Piotrkowie Trybunalskim i Olecku zostaną zlikwidowane – in-
formuje Komisja Krajowa „Solidarności”.

Tesco poinformowało pisemnie związki zawodowe, że zamierza 
zlikwidować stanowiska kierownika personalnego - oznacza to likwidację 
160 miejsc pracy w całej Polsce. W ich miejsce powstanie 16 miejsc (każdy 
z kierowników będzie się opiekował dziesięcioma marketami) oraz inne 
stanowiska. Dodatkowo w każdym z hipermarketów będzie funkcjonować 
nowe stanowisko asystenta ds. administracyjnych, odpowiedzialnego za 
codzienne procesy administracyjno-personalne (m.in. harmonogramy pracy, 
dane dot. płac i obecności). Spółka zamierza też zrezygnować z pracowników 
nadzorujących monitoring.

Akcja protestacyjna w ArcelorMittal 

Pracownicy zatrudnieni 
przez ArcelorMittal 

protestowali przeciwko prze-
dłużającym się negocjacjom 
płacowym na 2017 rok. Swoją 
dezaprobatę wyrazili podczas 
pikiety, która odbyła się przed siedzibą przedsiębiorstwa w Dąbrowie Gór-
niczej. Mają już dość pozorów negocjacji i zapowiedzieli twarde stanowisko 
w kwestii podwyżek płac. Ich zdaniem proponowane 40 zł to żart. Czują się 
oszukani - podkreślają, że hutnik zarabia dziś niecałe 2 tys. złotych, czyli 
mniej niż pracownice marketów.

Pracownicy ArcelorMittal żądają podwyższenia miesięcznego funduszu 
wynagrodzeń o 300 zł brutto na każdego pracownika i uzgodnienia zasad 
podziału tej kwoty, włączenia do płacy zasadniczej tzw. dodatku układowego 
wynoszącego 80 zł brutto oraz wypłaty nagrody za 2016 rok w wysokości 2,5 
tys. zł brutto dla każdego pracownika.

Przegląd związkowych 
wydarzeń w Polsce

cd. na str. 4

Co roku na świecie organizacje i insty-
tucje, zajmujące się bezpieczeństwem i 
ochroną zdrowia w pracy, odnotowują 

około 270 milionów wypadków przy pracy i 160 
milionów przypadków zachorowań na choroby 
zawodowe. Codziennie w wyniku wypadków 
przy pracy i chorób zawodowych umiera 5 
tysięcy osób. To są oczywiście dane przybliżone. 
W wielu krajach rozwijających się liczba ta może 
być trudna do określenia, choć zapewne znacznie 
wyższa niż podawana w szacunkach. W wyniku 
samych tylko chorób wywołanych pracą przy 
azbeście umiera rocznie ponad 100 tysięcy osób. 
Jednym z najbardziej „niebezpiecznych” sektorów 
jest budownictwo. Co dziesięć minut na jednej z 
budów na świecie ginie człowiek...

Wypadki przy pracy powodują straty około 
4% światowego dochodu narodowego brutto. 
Strat „ludzkich” nie da się przeliczyć wprost na 
pieniądze. Problem niesprzyjającego, czy wręcz 
groźnego dla człowieka otoczenia pracy i bezpo-
średnio jej warunków dotyczy nie tylko krajów 
rozwijających się. W bogatej, wysoko rozwiniętej 
Europie około 50% wszystkich nieobecności w 
pracy spowodowane jest stresem związanym z jej 
wykonywaniem. Nie ulega wątpliwości, że nieko-
rzystne warunki pracy pogarszają nasze zdrowie, 
skracają nasze życie, wpływają na jakość naszego 
funkcjonowania.

Od 1996 r. ruch związkowy na świecie obcho-
dzi 28 kwietnia „Międzynarodowy Dzień Pamięci 
Ofiar Wypadków przy Pracy”, a od 2001 roku data 
ta honorowana jest także przez Międzynarodową 
Organizację Pracy. Sejm RP w 2003 roku ustanowił 
28 kwietnia Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia w Pracy. Miałem zaszczyt być wtedy 
jednym z inicjatorów i sprawozdawcą projektu 
tej uchwały.

„Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
w Pracy” ma nie tylko znaczenie symboliczne. 
Bardzo wiele instytucji i organizacji – także 
pozarządowych – zajmujących się problematyką 
ochrony pracy, prowadzi działalność akcyjną. Dla 
nich taka data jest punktem odniesienia, pomaga 
w mobilizacji partnerów i sponsorów, nie pozwala 
zapomnieć o problemie pracodawcom.

Tak jak w latach ubiegłych, również w tym 
roku spotkamy się w Sali Kolumnowej Sejmu RP 
na uroczystej sesji Rady Ochrony Pracy. To nie 
będzie akademia, lecz merytoryczna konferencja. 
W tym roku spotkanie poświęcone będzie „Identy-
fikacji rodzajów działalności i grup pracowników 
o zwiększonym ryzyku wypadku przy pracy na 
podstawie analiz trendów długoterminowych”.   

Za tym nieco sztywnym tytułem kryją się 
ciekawe analizy naukowców i wystąpienia prakty-
ków. Jednym ze współorganizatorów spotkania jest 
tradycyjnie już Związek Zawodowy „Budowlani”. 
Warto tam być. Serdecznie zapraszam i zachęcam 
jednocześnie do podejmowania własnych inicja-
tyw z okazji 28 kwietnia. Na każdym szczeblu 
– zakładu pracy, regionu czy też instytucji bądź 
organizacji. 

Zbigniew 
JANOWSKI

zastępca prze-
wodniczącego Rady 

Ochrony Pracy
przewodniczący 

Związku Zawodowe-
go „Budowlani”

Dwudziesty ósmy kwietnia 
dla bezpieczeństwa
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Odnosząc się do dyskusji w po-
przednich sesjach i zgłoszonych 
rekomendacji Zbigniew Janowski 

stwierdził m.in.: 
(…) Zaprosiliście mnie Państwo do dysku-

sji jako przedstawiciela związku zawodowego, 
a więc osobę teoretycznie z zewnątrz środo-
wiska inżynierów. Ale przecież sam jestem 
inżynierem; w związku zawodowym jest wielu 
inżynierów budownictwa i poruszamy się po 
tym samym placu budowy. A więc nie jestem 
z zewnątrz. 

Mamy mówić o etyce współpracy inżynie-
rów ze zleceniodawcą w kontekście standardów 
społecznej gospodarki rynkowej. W tych rela-
cjach są nie tylko inżynierowie i zleceniodawcy, 
ale także pracownicy. O to dzisiaj nie pytamy, a 
chyba powinniśmy. Etyka zawodowa jest wpisa-
na także w standardy zawodów pracowników, 
specjalistów budowlanych – także formalnie uję-
ta w podstawach programowych i programach 
nauczania szkół. Dobrym pytaniem jest, czy 
to ta sama etyka, czy inna? Czy zleceniodawca 
musi być etyczny? Nie musi. Ale jeśli postępuje 
etycznie, to czy jest to ten sam system etyczny, 
w oparciu o który działa inżynier budownictwa?

Absolutna większość osób na konferencji 
jest przekonana, że zawód inżyniera budow-
nictwa jest rzeczywiście zawodem zaufania pu-
blicznego. Definicja formalna mówi, że zawód 
zaufania publicznego wykonuje tylko członek 
samorządu zawodowego, zawodowej korporacji. 
Inżynier budownictwa niezrzeszony w izbie nie 
wykonuje więc zawodu zaufania publicznego. 
To jest pułapka, bo definicja miesza wymogi 
formalne z wymaganiami etycznymi – co nigdy 
nie kończy się dobrze.

Musimy więc pamiętać o tym, by nie 
absolutyzować etyki zawodowej. To nie jest 
system uniwersalny.

Dr Piotr Wajszczyk z Politechniki Łódzkiej 
spróbował porównać różne kodeksy etyczne 
zawodu inżyniera z różnych krajów. Wyodrębnił 
pewne zasady ogólne:

1. nadrzędną ważność przypisywać bez-

pieczeństwu, zdrowiu i dobrobytowi 
społecznemu,

2. świadczyć usługi tylko w zakresie wła-
snych kompetencji,

3. wydawać oświadczenia publiczne tylko 
w sposób obiektywny i zgodny z prawdą,

4. działać dla pracodawcy lub klienta 
jako godny zaufania reprezentant lub 
przedstawiciel,

5. unikać aktów oszukańczych,
6. postępować godnie, odpowiedzialnie, 

etycznie i zgodnie z prawem, tak aby 
podnosić honor, reputację i użyteczność 
zawodu inżyniera.

Ze szczegółowych porównań kodeksów 
etycznych wynika jednak, że mogą być proble-
my z agregacją i porównywaniem zapisanych 
w nich zasad.

Działamy w gospodarce wolnorynkowej. 
Przymiotnik „społecznej” jest jedynie postu-
latem definiowanym różnie, w zależności od 
punktu widzenia. Jedni rozumieją go przede 
wszystkim jako uznanie nadrzędności interesu 
publicznego, inni – w tym związki zawodowe – 
jako godne stosunki pracy.

Normy etyczne powinny być realizowane 
na co dzień, ale weryfikują się w sytuacjach 
konfliktowych. Tych sytuacji w praktyce relacji 
inżyniera i zleceniodawcy może być wiele. 
Mówimy o inżynierze z uprawnieniami bu-
dowlanymi, bo tylko takie konfrontują go z dy-
lematami etycznymi, występującymi w relacjach 
ze zleceniodawcą. Nie oznacza to, że inżynier 
bez uprawnień nie ma przestrzegać zasad etyki 
zawodowej. Ale te odnoszą się przede wszystkim 
do jakości jego pracy, opartej na rzetelnej wiedzy 
i doświadczeniu. Uprawnienia, czyli miejsce w 
procesie inwestycyjnym, przenoszą rozważania 
na inny poziom.

I tu powstają pytania, kiedy inżynier 
może odmówić zleceniodawcy:

• wtedy, gdy zleceniodawca życzy sobie zasto-
sowania rozwiązań projektu, technologii 
czy materiałów, które mogą zagrażać bez-

pieczeństwu budowli i użytkowników? Tu 
odpowiedź wydaje się oczywista, chociaż 
praktyka nie zawsze taka jest.

• gdy zleceniodawca sugeruje rozwiązania, 
dotyczące organizacji pracy, która narusza 
prawa pracowników wykonawczych? Dla 
mnie odpowiedź jest oczywista, ale w 
zasadach etycznych raczej tego nie znaj-
dziemy i kodeksy etyczne bezpiecznie się 
tym nie zajmują. A jak wiemy, praktyka 
bywa bardzo różna. Budownictwo jest 
sektorem feudalnym. W procesie budow-
lano-montażowym mało jest miejsca na 
dyskusje z wykonawcami, relacja władzy jest 
bardzo silna. I nadzór najczęściej tę relację 
wykorzystuje. Powiecie Państwo, że tak musi 
być, bo inaczej nie da się zorganizować 
placu budowy... Być może to prawda, ale 
tym większa powinna być odpowiedzial-
ność kierownika budowy nie tylko za 
tradycyjnie rozumiane bezpieczeństwo, ale 
też za godną pracę podległych mu ludzi.

• gdy zleceniodawcy proponują nadzór nad 
realizacją takiej liczby budów, której in-
żynier z uprawnieniami nie jest w stanie 
realnie nadzorować. To przecież dość 
powszechne. Ile budów można prowadzić 
jednocześnie, nie ograniczając się tylko 
do podpisywania kwitów? Oczywiście, 
to można ograniczyć prawnie. Ale czy bez 
prawnych ograniczeń wszyscy inżynierowie 
są w stanie, zgodnie ze swoim sumieniem 
i wiedzą, sami się ograniczyć? Czy może 
przyjmujemy, że mamy dobrych brygadzi-
stów i majstrów i dopóki coś się nie stanie 
na jakiejś kolejnej budowie, to wszystko jest 
w porządku? I jest etyczne. To jest pytanie 
o dopuszczalne i nadmierne  ryzyko. Bo 
ryzyka całkiem w tym zawodzie nie da się 
wyeliminować.

• zleceniodawca zwykle chce trzech rzeczy. 
Żeby było dobrze, tanio i szybko. To 
nie zawsze się da zrobić. Ale od tego jest 
inżynier – kierownik budowy. Mówimy 
nie o sytuacji, w której robi się coś zagra-

żającego bezpieczeństwu, ale o takiej, w 
której robi się coś taniej i szybciej, być 
może kosztem żywotności obiektu 
budowlanego. Czy zawsze jest tak, że każda 
decyzja jest konsultowana ze zleceniodawcą 
(np. w zakresie robot zanikowych)? Tu nie 
chodzi o mechanizmy kontroli – bo one nie 
dotyczą etyki. Tu chodzi o realne relacje z 
inwestorem. I o uczciwość, która nie zawsze 
się opłaca w kategoriach ekonomicznych.
To nie wszystkie pytania o wymiar prak-

tyczny etyki zawodowej. Inżynier budownictwa 
bardzo rzadko, a właściwie nigdy nie jest sam w 
pracy. Jest ściśle powiązany z innymi osobami, 
pełniącymi określone funkcje w procesie 
inwestycyjnym: przedstawicielami inwestora, 
projektanta, wykonawcy, podwykonawców, 
pracowników, nadzorem publicznym i służ-
bami bhp itd. Obszar jego decyzji – nawet na 
funkcji kierownika budowy czy projektu jest 
ściśle limitowany. Czasem odpowiedzialność 
formalna jest większa niż realne możliwości 
podejmowania samodzielnych decyzji. W 
tej sytuacji etyka zawodowa dotyczy przede 
wszystkim indywidualnych wyborów inżyniera 
w licznych, często trudnych relacjach z innymi 
uczestnikami procesu. Dla mnie ważne jest, żeby 
inżynier pamiętał o tym, że uczestnikami pro-
cesu są także podlegli mu pracownicy. Oni nie 
mogą być wyłączeni z katalogu, który obejmują 
zasady etyki zawodowej inżyniera.

(…) Możliwość stosowania zawodowego 
kodeksu etycznego inżyniera budownictwa wy-
maga spełnienia kilku warunków. Po pierwsze: 
kodeks musi być spójny z realiami wykonywania 
zawodu. Po drugie: stosowanie zasad etycznych 
musi być promowane – głównie poziomem 
prestiżu zawodu, zaufania społecznego, także 
pozycją materialną. Po trzecie: wykonawca 
zawodu z kodeksem etycznym musi cieszyć 
się dużą dozą rzeczywistej samodzielności w 
podejmowaniu istotnych decyzji. Po czwarte: 
zasady etyki zawodowej muszą być generalnie 
akceptowane zarówno przez zleceniodawcę, 
pracodawcę, jak i inne osoby w procesie inwe-

stycyjnym w budownictwie. 
Osobiście uważam, że samodzielność 

inżyniera budownictwa – zarówno jako kierow-
nika budowy, jako inspektora nadzoru czy jako 
projektanta, jest coraz mniejsza. Prestiż zawodu 
nie jest dziś zbyt wielki (może poza najbardziej 
znanymi projektantami – architektami). Prestiż 
zawodu paradoksalnie można podnieść łatwiej 
nie przez tworzenie kodeksu etycznego, a przez 
sensowne regulacje prawne. Tak więc z punktu 
widzenia zawodu zaufania publicznego nie 
kodeks jest ważny, a dobre prawo.

(…) I jeszcze jedno. Polska Izba ma kodeks 
zasad etyki zawodowej członków Izby. Dobrze 
byłoby, gdyby był to kodeks tożsamy z kodeksem 
etyki inżyniera budownictwa. Ale tak nie zawsze 
musi być. Każda korporacja zawodowa, czy chce, 
czy nie chce, zawsze wytwarza swoje wewnętrzne 
reguły zgodne z korporacyjnymi interesami. 
Ważne jest więc, aby Izba nieustannie kontrolo-
wała ewolucję tych zasad i praktykę stosowania 
kodeksu. Tak, aby nie dopuścić do zachwiania 
proporcji pomiędzy interesem korporacyjnym 
a publicznym - w tym także tym wynikającym 
ze standardów społecznej gospodarki rynkowej.

(…)  Jeśli oczekujecie Państwo ode mnie 
konkretnej rekomendacji, dotyczącej działań w 
zakresie etyki zawodowej inżyniera budownic-
twa... Pożądane zachowania etyczne wykształca 
się bardzo wcześnie, głównie w rodzinie. Na 
rodzinę Izba Inżynierów nie ma wpływu. 
Ale może pomóc szkołom i uczelniom  w 
kształtowaniu właściwych postaw etycznych. 
W Izbie nie da się nauczyć etyki zawodowej 
od podstaw. Nie da się wymusić zachowań 
etycznych, bo te muszą być zinternalizowane, 
zgodne z przekonaniami. Można je oczywiście 
wskazywać i propagować. Ważne jest jednak, 
byśmy rozmawiali przede wszystkim o kodeksie 
etycznym inżyniera budownictwa, a nie równo-
legle o kodeksie etycznym członka Izby. Bo to 
niezupełnie to samo. Zasady wewnątrzkorpora-
cyjne  są istotne dla korporacji, ale mniej ważne 
dla społeczeństwa i odbioru zawodu zaufania 
publicznego.(…)                                     (red.)

Konferencja PIIB:

Etyka zawodowa 
inżynierów budownictwa
Z okazji 15-lecia utworzenia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa Polska Izba 
Inżynierów Budownictwa zorganizowała konferencję „Etyka i odpowiedzialność zawodowa 
inżynierów budownictwa – fundamentem zaufania społecznego” Konferencja odbyła się 16 
marca br. w siedzibie NOT (Domu Technika) w Warszawie.  
Wzięli w niej udział m.in. minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, 
wiceminister Tomasz Żuchowski, posłowie Stanisław Piotrowicz i Stanisław Żmijan, Jacek 
Szer, główny inspektor nadzoru budowlanego, prezesi organizacji budownictwa, przemysłu 
materiałów budowlanych, organizacji prawniczych i samorządowych, naukowcy i członkowie 
Izby Inżynierów. Konferencję otworzył Andrzej Roch Dobrucki, prezes Krajowej Rady PIIB. 
Cztery sesje konferencji poświęcone były zagadnieniom teoretycznym  
i praktycznym, związanym z etyką zawodową inżyniera. Debatowano  
o roli problematyki etycznej w funkcjonowaniu zawodów regulowanych, o normach 
etycznych, jako wyznacznikach odpowiedzialności zawodowej, o egzekwowaniu 
odpowiedzialności i postępowaniu dyscyplinarnym i o etyce współpracy inżynierów  
i zleceniodawców dla budowania relacji w standardzie społecznej gospodarki rynkowej. 
W tej ostatniej sesji panelowej udział wziął Zbigniew Janowski, Przewodniczący Związku 
Zawodowego „Budowlani”.  
W sesji tej brali udział także Tomasz Żuchowski, wiceminister infrastruktury  
i budownictwa, Joanna Makowiecka, członek Rady Dialogu Społecznego, Ryszard Gruda, 
prezes izby architektów RP, Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców 
Budownictwa, Grzegorz Kiełpsz, prezes Zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich, 
Andrzej Porawski, sekretarz strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego oraz Leszek Korczak, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych. Debatę 
w sesji moderował profesor Zygmunt Meyer.
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oraz artykułów do prasy związkowej 
i branżowej.

W jej skład wchodzą zasłużeni 
działacze ruchu zawodowego sek-
torów Związku, zaproszeni przez 
Przewodniczącego Związku, oraz za-
służeni działacze z poszczególnych 
okręgów, rekomendowani przez ich 

przewodniczących.
Obecnie działająca Komisja 

nawiązuje do bogatego dorobku 
podobnej struktury działającej w 
latach dziewięćdziesiątych ub. wieku 
pod przewodnictwem dr. Czesława 
Krawczaka.                       

Jakub Kus

cd. ze str. 2

Jak twierdzą, zaplanowana na 3 marca kolejna tura rozmów została w 
ostatniej chwili odwołana przez pracodawcę. W ocenie związkowców był 
to unik ze strony pracodawcy. Przedstawiciele zarządu sami wyznaczyli 
termin tego spotkania. Reprezentacja związków zawodowych była gotowa 
na nie przyjść i kontynuować rozmowy. 

Tuż po odwołaniu rozmów doszło do spotkania przedstawicieli 
większości organizacji związkowych działających w AMP i podjęta została 
decyzja o zorganizowaniu pikiety przed siedzibą budynku dyrekcyjnego. 
Jednocześnie związkowcy skierowali do prezesa zarządu AMP Sanjay 
Samaddara pismo, w którym zwrócili się o spotkanie w celu omówienia 
napiętej sytuacji w firmie w związku z przeciągającymi się rozmowami 
płacowymi.

Zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy poro-
zumienie płacowe na 2017 rok powinno zostać podpisane w ostatnim 
kwartale roku 2016. Postulaty dotyczące wzrostu wynagrodzeń związki 
przedstawiły pracodawcy 12 października, ale od tej pory stronom nie 
udało się wypracować wspólnego stanowiska. 

Spór zbiorowy w Zakładzie Energetyki 
Cieplnej Katowice S.A.

Związek Zawodowy Górni-
ków w Polsce oraz NSZZ 

„Solidarność” weszły w spór zbio-
rowy z pracodawcą w sprawie 
podwyżki wynagrodzeń dla pra-
cowników katowickiego Zakładu 
Energetyki Cieplnej. Związkowcy 
z ZZG w Polsce oraz Solidarności 
zaznaczają, że ostatnia podwyżka stawek osobistego zaszeregowania dla 
wszystkich pracowników ZEC miała miejsce w 2014 roku. W wyniku 
wprowadzenia programów dobrowolnych odejść w 2016 roku odeszło ze 
spółki 97 osób. 

Tak więc wykonanie wszystkich niezbędnych robót spadło - wskazują 
związkowcy - na pozostałych pracowników, co szczególnie w obliczu 
najzimniejszego od wielu lat sezonu grzewczego wymaga maksymalnego 
wysiłku ze strony załogi. W tej sytuacji organizacje nasze zmuszone były wy-
stąpić z żądaniami w trybie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Zebrał: Tomasz Nagórka

W siedzibie Zarządu 
Krajowego ZZ „Bu-
dowlani” 1 marca br. 

odbyło się pierwsze posiedzenie 
Komisji Historycznej Związku. 
Uczestniczyli w nim przewodni-
czący ZZ „Budowlani” Zbigniew 
Janowski, Krzysztof Antoniewicz, 

reprezentujący Okręg Wielkopolski, 
Józef Lotka (Łódzki), Józef Tadla 
(Podkarpacki), Jolanta Szydłowska i 
Barbara Woźniak (Mazowiecki), Zbi-
gniew Figurski (Kujawsko-Pomorski) 
oraz sekretarze krajowi Związku 
Jakub Kus i Tomasz Nagórka. Swoją 

nieobecność usprawiedliwili przed-
stawiciele Okręgów Małopolskiego 
i Świętokrzyskiego.

Zbigniew Janowski poinfor-
mował zebranych o oczekiwaniach 
Zarządu i Rady Krajowej wobec 
Komisji i o potrzebie zapewnienia 
ciągłości  organizacyjnej i histo-

rycznej ruchu związkowego. Jakub 
Kus przedstawił propozycje zakresu 
działań na najbliższy okres i w 
perspektywie kolejnych lat. Po krót-
kiej prezentacji członków Komisji 
Historycznej Tomasz Nagórka omó-
wił planowany przebieg Kongresu 

Związku (23 czerwca 2017 r.), który 
poświęcony będzie głównie 125-leciu 
ruchu zawodowego budowlanych. 

Członkowie Komisji podjęli 
dyskusję nad założeniami prezen-
tacji historii ruchu zawodowego 
Budowlanych podczas Kongresu. 
Uzgodniono zakres prac Komisji 

Historycznej w ramach obchodów 
125-lecia ruchu zawodowego Bu-
dowlanych w latach 2017-18. Zgło-
sili szereg konkretnych propozycji, 
dotyczących organizacji obchodów 
centralnych i okręgowych. Wezwali 
również okręgi, które dotychczas 

nie rekomendowały swoich przedsta-
wicieli w Komisji, do zaangażowania 
w prace związane z gromadzeniem 
i uporządkowaniem dokumentacji 
historycznej Związku.

Funkcję przewodniczącego 
Komisji powierzono Zbigniewo-
wi Figurskiemu, członekowi Rady 
Krajowej i wiceprzewodniczącemu 
Okręgu Kujawsko-Pomorskiego.

Celem Komisji Historycznej 
ZZ „Budowlani” jest gromadzenie 
istotnych informacji, dokumentów i 
doświadczeń z działalności Związku 
Zawodowego „Budowlani” oraz or-
ganizacji i ruchów zawodowych po-
przedzających powstanie jednolitego 
ZZ „Budowlani”, a także - w oparciu 
o zgromadzone dane - przygotowy-
wanie wniosków i opracowań, które 
mogą być wykorzystane w bieżącej 
działalności Związku. 

Komisja Historyczna powołana 
na podstawie § 31 ust 2 Statutu 
Związku jest strukturą doradczą 
Przewodniczącego, Zarządu Kra-
jowego i Rady Krajowej Związku. 
Przedstawia rezultaty swojej dzia-
łalności w formie sprawozdania, 
sporządzanego na koniec roku, 
wniosków kierowanych do Prze-
wodniczącego, Zarządu Krajowego i 
Rady Krajowej, opracowań własnych 

KOMISJA HISTORYCZNA  
ZZ „BUDOWLANI” ROZPOCZĘŁA PRACĘ
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Bezpieczeństwo operatorów żurawi 
co proponujemy

Związek Zawodowy „Budowlani”, 
Komisja Operatorów Żurawi Wieżowych 

oraz stowarzyszenie Polska Społeczna 
– inicjatorzy kampanii „Budowy bez 
wyzysku” przedłożyli Ministerstwu 

Rozwoju projekt rozporządzenia w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

obsłudze żurawi wraz z uzasadnieniem. 
Projekt rozporządzenia zawiera szczegółowe 

przepisy dotyczące zasad i warunków 
bezpiecznej pracy przy obsłudze żurawi 

wieżowych i szybkomontujących o udźwigu 
powyżej 250 kg. Regulacje te dotyczą 

pracy operatorów żurawi oraz innych osób 
uczestniczących w eksploatacji żurawia. 
Projekt rozporządzenia jest dostępny na 

stronie internetowej www.zzbudowlani.pl.

Inicjatywa podjęcia prac legislacyj-
nych nad nowym rozporządzeniem 
została poparta przez liczne organi-

zacje zrzeszające zarówno pracowników, jak 
również pracodawców sektora budowlanego. 
W pracach nad projektem uczestniczyli 
m.in. przedstawiciele Porozumienia dla 
Bezpieczeństwa w Budownictwie, którego 
sygnatariuszami są najwięksi w Polsce 
generalni wykonawcy, oraz przedstawiciele 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracow-
ników Służby BHP.

Problem warunków pracy i bezpieczeń-
stwa pracy operatorów żurawi jest proble-
mem bardzo istotnym dla funkcjonowania 
polskiego budownictwa. Praca operatora 
żurawia ma wpływ na bezpieczeństwo całej 
budowy, zarówno w aspekcie technicznym, 
jak i z punktu widzenia ludzi współpracu-
jących z operatorem i znajdujących się w 
otoczeniu dźwigu – także osób postronnych.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projek-
tu rozporządzenia: „obecny stan prawny 
nie zawiera szczegółowych przepisów w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy obsłudze żurawi. Od uchylenia w 2013 
r. rozporządzenia Ministrów Pracy i Opieki 
Społecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy obsłudze żurawi nie ma w polskim 
porządku prawnym aktu regulującego 
zasady bhp przy obsłudze tych maszyn. 
Potrzebę zmiany tej sytuacji podnoszą nie 
tylko liczne organizacje pracownicze, ale 
także pracodawcy w sektorze budowlanym, 
organizacje pracowników służby bhp oraz 
Państwowa Inspekcja Pracy. Brak uregulowa-
nia kluczowych dla bezpiecznej eksploatacji 
żurawia zagadnień skutkuje stale pogarszają-
cymi się warunkami pracy, występowaniem 
niebezpiecznych zdarzeń i wypadków przy 
pracy, a także brakiem jednolitych praktyk 
oraz znacznym ograniczeniem możliwości 
kontroli warunków pracy. Ogólne przepisy 
bhp nie uwzględniają specyfiki pracy 
operatora żurawia, a brak szczegółowych 
norm dla tego zawodu utrudnia Państwowej 

Inspekcji Pracy kontrolowanie warunków 
pracy operatorów, z uwagi na brak podstawy 
prawnej dla szczegółowej kontroli”.

Rozwiązaniem wskazanego wyżej pro-
blemu jest wprowadzenie szczegółowego 
rozporządzenia w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy obsłudze żurawi. Głów-
nym celem wprowadzenia tej regulacji jest 
zapewnienie pracownikom obsługującym 
żurawie bezpiecznych warunków pracy, z 
uwzględnieniem specyfiki wykonywanego 
przez nich zawodu oraz zapewnienie pod-
stawy prawnej do kontroli przestrzegania 
przepisów dotyczących warunków pracy tych 
osób. Cel ten możliwy będzie do spełnienia 
jedynie przy wprowadzeniu nowej regulacji 
prawnej, ujednolicającej zasady bezpieczeń-
stwa i higieny przy obsłudze żurawia. Obecny 
stan prawny nie pozwala na osiągnięcie tego 
celu innymi, pozaprawnymi metodami. 
Brak szczegółowych regulacji w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze 
żurawi skutkuje postępującym pogarszaniem 
się warunków wykonywania tego zawodu. 
Zmiana tej sytuacji jest więc nieodzowna.

W pierwszej kolejności w projekcie 
ujednolicone zostały wymagania dotyczące 
osób pracujących przy obsłudze żurawia, tj. 
operatorów oraz osób wchodzących w skład 
zespołu przeładunkowego (sygnalistów i 
hakowych). W projekcie rozporządzenia 
wykorzystano pojęcie organizatora pracy, 
unormowane także w Kodeksie pracy. W 
rozumieniu omawianego projektu, orga-
nizatorem pracy jest pracodawca, osoba 
fizyczna lub osoba prawna powierzająca 
obsługę żurawia operatorowi. Organizator 
pracy odpowiedzialny jest w szczególności 
za opracowanie instrukcji bezpieczeństwa 
prac transportowych, opracowanie proce-
dury ewakuacji operatora żurawia z kabiny 
żurawia i prowadzenie ewidencji czasu pracy 
operatora.

Niezwykle istotna dla omawianej 
materii jest także struktura zatrudnienia 
operatorów. Podobnie jak w całej branży 
budowlanej, w tym zawodzie nadal proble-

mem jest zatrudnianie na podstawie umów 
cywilnoprawnych. Większość z operatorów 
pracuje na podstawie takich umów. Skutkuje 
to ograniczeniem praw pracowniczych dla 
większości operatorów. Zakresem rozpo-
rządzenia powinni być objęci więc wszyscy 
pracownicy, bez względu na podstawę 
prawną świadczenia przez nich pracy.

W projekcie rozporządzenia znalazły 
się także szczegółowe regulacje dotyczące 
czasu pracy operatorów. Wykonywanie tego 
typu pracy w wymiarze ponad ośmiu godzin 
dziennie wydaje się być nadmiernym obcią-
żeniem dla organizmu, a przekroczenie tej 
normy skutkuje m.in. obniżoną percepcją, 
zmniejszeniem zdolności psychomotorycz-
nych oraz opóźnieniem refleksu. Zwiększa 
to znacznie ryzyko wystąpienia choroby 
zawodowej oraz stanowić może bezpośred-
nie zagrożenie dla życia i zdrowia innych 
osób. Dla zabezpieczenia przestrzegania 
czasu pracy operatorów wprowadzono 
obowiązkową ewidencję ich czasu pracy.

Projekt rozporządzenia zakłada pod-
stawowe regulacje dotyczące bezpiecznej 
eksploatacji żurawi, stanowiące absolut-
ne minimum w zakresie prawidłowego 
i bezpiecznego użytkowania tego typu 
maszyn. Projekt zakłada także ograniczenie 
ilości osób wchodzących w skład zespołu 
przeładunkowego. Zawiera też regulacje w 
zakresie zasad postępowania w przypadku 
wystąpienia sytuacji niebezpiecznych, takich 
jak – awaria, uszkodzenie żurawia, przerwa w 
dopływie prądu, czy wystąpienie szczególnie 
trudnych warunkach atmosferycznych.

Niezbędne okazało się również określe-
nie szczegółowych warunków wykonywania 
niezwykle niebezpiecznych manewrów, 
takich jak – przenoszenie człowieka przy 
użyciu żurawia, praca w warunkach koli-
zyjnych czy przenoszenie ładunku przez 
więcej niż jeden żuraw. Obecny brak 
regulacji w tym zakresie przyczynia się do 
podejmowania ryzykownych działań, co 
rocznie skutkuje przynajmniej kilkoma 
wypadkami śmiertelnymi.  

Dla zmniejszenia uciążliwości pracy 
operatorów żurawi oraz zapewnienia 
bezpiecznych warunków obsługi żurawia 
w projekcie wprowadzono podstawowe 
wymogi w zakresie wyposażenia kabiny 
żurawia. W projekcie rozporządzenia 
znalazły się również szczegółowe regulacje 
w zakresie bezpieczeństwa wejścia na żuraw 
i galerie. Przewidziano także obowiązek 
montażu windy lub zapewnienia innej 
drogi ułatwiającej dotarcie do stanowiska 
pracy przy żurawiach o wysokości powyżej 
80 m. Potrzeba tych zapisów także wynika 
z praktyki – wejście na tak wysoki żuraw jest 
bowiem nie tylko nadmiernym wysiłkiem 
fizycznym, ale także stwarza warunki 
zagrożenia upadkiem, w szczególności w 
okresie zimowym.

Kolejną kluczową problematyką, wy-
magającą dodatkowej regulacji, jest kwestia 
oświetlenia strefy pracy żurawia. Normy 
zawarte w rozporządzeniu w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny pracy podczas wykonywa-
niu robót budowlanych regulują obowiązek 
prawidłowego oświetlenia budowy w sposób 
niewystarczający. W praktyce place budowy 
rzadko są prawidłowo oświetlone, a stoso-
wane oświetlenie nie uwzględnia różnicy w 
postrzeganiu światła z ziemi i z wysokości 
kabiny żurawia. 

Załącznikami do projektu rozporzą-
dzenia są: wzór karty dyżurów, wzory sygna-
łów ręcznych, uwzględniających specyfikę 
pracy żurawia, oraz szczegółowa instrukcja 
w zakresie bezpiecznej pracy operatora 
żurawia i zespołu przeładunkowego. Obo-
wiązujące przepisy prawa normują wzory 
sygnałów ręcznych, bez uwzględnienia 
szczegółowych warunków pracy na dużych 
wysokościach. Taka sytuacja w sposób 
bezpośredni przyczyniła się do powstania 
takiego stanu, że na budowach stosowane 
są różne sygnały ręczne, co przyczynia się 
do występowania niebezpiecznych zdarzeń.

Tomasz Nagórka (ZZ „Budowlani”)
Sabrina Mana (Komisja Operatorów 

Żurawi Wieżowych)

Praca operatora 
żurawia ma wpływ 
na bezpieczeństwo 
całej budowy, 
zarówno w aspekcie 
technicznym, 
jak i z punktu 
widzenia ludzi 
współpracujących 
z operatorem 
i znajdujących 
się w otoczeniu 
dźwigu – także 
osób postronnych.
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W zajeździe „Stangret” w Kiel-
cach 10 marca br. odbyło się 
posiedzenie Rady Okręgu 

Świętokrzyskiego Związku Zawodowego 
„Budowlani”. Członkowie Rady wysłuchali 
obszernego sprawozdania przewodniczącej 
Anny Bujnowskiej, obejmującego ostatni 
okres działalności Okręgu. Wysłuchali 
również sprawozdania Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej. 

Anna Bujnowska poinformowała ze-
branych o zbliżających się wydarzeniach,  
których organizatorem bądź współorganiza-
torem jest Związek Zawodowy „Budowlani”: 
Kongresie Związku, konferencji z okazji 
Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w 
Sejmie RP, centralnym szkoleniu społecznych 
inspektorów pracy. Okręg Świętokrzyski 
współorganizuje również konferencję na 
Politechnice Świętokrzyskiej, poświęconą 
ochronie pracy, a także uczestniczy w wy-
darzeniach organizowanych przez Oddział 
Kielce Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Pracowników Służby BHP. 

Znaczna część posiedzenia poświęcona 
została na dyskusję na temat sytuacji w 
spółdzielczości mieszkaniowej. Członkowie 
Rady postanowili poprzeć akcję sprzeciwu 
przeciwko propozycjom zmian w prawie 
spółdzielczym, zgłaszanych przez Klub 
Parlamenrany „Kukiz 15”, zmierzających 
do likwidacji spółdzielni mieszkaniowych. 
Podpisano listy protestacyjne. 

Członkowie Rady krytycznie odnieśli 
się także do koncepcji zmian w szkolnictwie, 
wprowadzanych od tego roku, w tym zmian 
w szkolnictwie zawodowym. 

Uczestniczący w posiedzeniu Rady 
Okręgu sekretarz Związku Jakub Kus poin-
formował zebranych o bieżących działaniach 
Zarządu Krajowego, realizowanych projektach 

krajowych i międzynarodowych, a także o 
podejmowanych interwencjach. Większość 
tych działań skierowana jest na uzyskanie 
pożądanych rozwiązań prawnych (np. w 
sprawie rozporządzenia dot. bezpieczeństwa 
pracy operatorów żurawi), budowy nowych 
narzędzi dialogu społecznego (np. Sektorowa 
Rada ds. Kompetencji w Budownictwie) 
oraz rozwiązań mających na celu systemową 
poprawę sytuacji pracowników (np. stawka 
kalkulacyjna). Jakub Kus wyjaśnił założenia 
programowe podejmowanych działań i ich 
wzajemne powiązanie. 

Radę zakończyło bardzo miłe pożegna-
nie dotychczasowej pracownicy Biura Okręgu 
i powitanie nowej.

Po posiedzeniu Rady Okręgu odbył się 

uroczysty obiad, połączony ze spotkaniem 
z gośćmi współpracującymi z Okręgiem 
Świętokrzyskim. Uczestniczyli w nim: 
Janusz Czyż - okręgowy inspektor pracy w 
Kielcach, Wojciech Płaza - przewodniczący 
Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa, Wiesława  Sobańska  ze 
Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa, Zdzisław Mojecki - prezes 
Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców 
Branży Budowlanej, Andrzej Karykowski 
- prezes Oddziału Ogólnopolskiego Stowa-

rzyszenia Pracowników Służby BHP, Kamilla 
Pękalska - prezes Oddziału Stowarzyszenia 
Pracowników Służby BHP, Henryk Milcarz 
- prezes firmy Wodociągi Kieleckie, Ryszard 
Barwinek - członek Rady Powiatu, Stanisław 
Nowak - przewodniczący Rady Nadzorczej 

w Kopalni Wapienia ,,Morawica” oraz 
Krzysztof Rym - wiceprezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej ,,Domator” .

Sekretarz ZZ „Budowlani” Jakub Kus 
wręczył Henrykowi Milcarzowi przyznaną 
mu przez Kapitułę Odznakę „Za zasługi 
dla Gospodarki Komunalnej”. W imieniu 
przewodniczącego Związku Zbigniewa 
Janowskiego podziękował także odznaczone-
mu za wieloletnią współpracę ze Związkiem 
Zawodowym „Budowlani”. 

Anna Bujnowska i Jakub Kus wręczyli 
zasłużonym działaczom Związku w Okręgu 
Świętokrzyskim Odznaki 125-lecia Ruchu 
Zawodowego Budowlanych, przyznane przez 
Zarząd Krajowy. Odznaki otrzymali: Andrzej 
Frańczak, Jerzy Kaczmarski, Zbigniew 
Majewski, Dorota Nowak, Władysław Sołtys 
i Irena Surma.

Przewodnicząca Anna Bujnowska została 
wyróżniona okolicznościowym dyplomem 
uznania przez Oddział Kielce OSPSBHP za 
dotychczasową dobrą współpracę.            (red)

RADA I SPOTKANIE PRZYJACIÓŁ ZWIĄZKU
 W Kielcach

Pod koniec lutego, w hotelu „Amber” w Gdańsku, odbył się Nadzwyczajny 
Zjazd Delegatów Okręgu Pomorskiego ZZ „Budowlani”. Podczas posie-
dzenia dokonano wyborów uzupełniających na funkcję członków Rady 

Okręgu oraz delegatów na Kongres ZZ „Budowlani”.
Zebranie otworzył przewodniczący Zarządu Okręgu Pomorskiego Mirosław 

Karpiński, witając delegatów oraz zaproszonego gościa - sekretarza krajowego ds. 
organizacyjnych ZZ „Budowlani” Tomasza Nagórkę. Uczestnicy Zjazdu uczcili 
minutą ciszy pamięć po Koledze Tadeuszu Michalskim – członku Rady Krajowej, 
wieloletnim członku Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Zjazd Delegatów poprowadziła 
wiceprzewodnicząca Zarządu Okręgu Pomorskiego Anna Potoczna.

W swoim wystąpieniu Tomasz Nagórka odniósł się do spraw, którymi obecnie 
zajmuje się centrala „Budowlanych”, w szczególności do czerwcowego Kongresu z 
okazji obchodów 125-lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych, oraz do organizacji 
szkoleń dla działaczy z zakresu prawa pracy i prawa związkowego. Zachęcił uczestni-
ków Zjazdu do przesyłania do Biura Zarządu Krajowego informacji i zdjęć na temat 
interesujących wydarzeń z życia związkowego w ich zakładach pracy, które będą 
następnie publikowane na łamach biuletynów oraz na stronie internetowej Związku 
w zakładce Okręg Pomorski.

Następnie odbyły się tajne głosowania, podczas których delegatami na Kongres 
ZZ „Budowlani” zostali wybrani: Sylwia Błaszkowska, Marek Gill i Mirosław 
Konkel. Nowymi członkami Rady Okręgu Pomorskiego zostali wybrani Robert 
Grzegorczyk, Anna Jażdżewska oraz Radosław Kujaczyński.

Zjazd Delegatów Okręgu Pomorskiego był również znakomitą okazją do prze-
prowadzenia dyskusji na temat sytuacji w zakładach pracy, w których działają nasze 
organizacje, o podejmowanych przez nie działaniach, doświadczeniach i problemach.

Zarząd Okręgu Pomorskiego

Okręg Pomorski uzupełnił skład Rady 
Okręgu oraz delegatów na Kongres 
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Pierwsze w tym roku posiedze-
nie Rady Okręgu Łódzkiego, 

poprzedzone zebraniem Zarządu, 
odbyło się 10 marca 2017 roku.

Obrady Zarządu poświęcone 
były przede wszystkim omówieniu 
sprawozdań z działalności meryto-
rycznej i finansowej w roku 2016 oraz 
decyzji w sprawie rekomendowania 
Radzie wniosku dotyczącego korekty 
preliminarza budżetowego na 2017 
rok.

Na posiedzeniu Rady Okręgu ze-
brani wysłuchali sprawozdań Zarządu 
za rok ubiegły i zapoznali się z opinią 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej do 
tych sprawozdań. Rada Okręgu 
pozytywnie oceniła pracę Zarządu 
za okres dwunastu miesięcy minio-
nego roku, udzielając absolutorium 
poszczególnym członkom Zarządu.

Rada podjęła też decyzję zatwi-
erdzającą korekty do preliminarza 

finansowego Okręgu na 2017 rok, 
który uzyskał akceptującą  opinię 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Na zakończenie posiedzenia 
członkowie Rady Okręgu zapoznani 
zostali z ustaleniami, jakie przyjęto  

na spotkaniu Komisji Historycznej, w 
dniu 1 marca br., poświęconym przy-

gotowaniom do Kongresu Związku 
z okazji 125-lecia powstania Ruchu 
Zawodowego Budowlanych. Okręg 
Łódzki na tym spotkaniu reprezen-
tował kolega Józef Lotka.  

Wiesława Szalast

W lutym 2017 roku w Okręgu 
Śląskim odbyły się posie-

dzenia Zarządu Okręgu, Okręgo-
wej Komisji Rewizyjnej oraz Rady 
Okręgu Śląskiego. Spotkania władz 
Okręgu poświęcone były ocenie dzia-
łalności w ubiegłym roku. Zgodnie z 
procedurą ustaloną w Związku, po 
ocenie Okręgowej Komisji Rewizyj-
nej i rekomendacji Zarządu, Rada 
Okręgu przyjęła bilans Okręgu za 
2016 r. Zarząd i Rada Okręgu omó-
wiły plan pracy na 2017 r, który został 
następnie zatwierdzony przez Radę. 
Śląscy związkowcy zajęli się również 
sprawami związanymi z organizacją 
wyjazdu Delegatów Okręgu Śląskiego 
na Nadzwyczajny Kongres Związku z 

okazji 125-lecia Ruchu Zawodowego 
Budowlanych w Polsce. Kongres 
odbędzie się w Warszawie 23 czerwca 
2017 r. Przewodniczący Okręgu Adam 
Bajerowski przypomniał członkom 

Rady o zasadach przyznawania jubi-
leuszowych medali, przygotowanych 
przez Zarząd Krajowy z okazji 125-le-
cia ruchu zawodowego budowlanych.

Adam Bajerowski

W dniu 9 marca br. odbyło się 
posiedzenie Rady Okręgu 

Małopolskiego. Rada zaopiniowała 
pozytywnie sprawozdanie z dzia-
łalności Zarządu Okręgu za 2016 
rok. Omówiono bieżącą sytuację 
finansową Okręgu. 

Przewodnicząca Okręgowej Ko-
misji Rewizyjnej Ania Biessikirska za-
poznała członków Rady z protokołem 
kontrolnym działalności Zarządu. W 
imieniu Komisji Rewizyjnej wnio-
skowała o udzielenie absolutorium 
Zarządowi Okręgu za rok 2016. W 
tajnym głosowaniu Rada Okręgu 
udzieliła wszystkim  członkom Za-
rządu Okręgu absolutorium.

W trakcie posiedzenia Rady oma-
wiano także planowane szkolenie, w 
zamierzeniu poświęcone zmianom 
Kodeksu pracy. Rada zdecydowała 
o przeprowadzeniu szkolenia jedno-

dniowego, ze względu na potrzebę 
ograniczenia kosztów. 

Przewodniczący Okręgu Zdzi-
sław Kuczyński przypomniał ze-
branym o składaniu wniosków na 

odznaczenia dla członków orga-
nizacji zakładowych w związku ze 
zbliżającymi się uroczystościami 

125-lecia Ruchu Zawodowego Bu-
dowlanych. Przypomniał również 
o zbliżającym się Nadzwyczajnym 
Kongresie ZZ „Budowlani”, który 
odbędzie się w czerwcu br. i będzie 

poświęcony przede wszystkim Jubi-
leuszowi 125-lecia.

Zdzisław Kuczyński

W  lutym 2017r. odbyło się pierwsze w tym roku 
posiedzenie Zarządu i Rady Okręgu Mazow-

ieckiego ZZ „Budowlani” z udziałem Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej. Na zaproszenie przewodniczącej Okręgu 
Jolanty Frątczak w spotkaniu  
uczestniczyli także związkow-
cy z organizacji międzyzakład-
owej w Polimex - Mostostal 
S.A. z oddziału ZREW Trans-
formatory w Łodzi: Sylwester 
Mazur, Konrad Ławniczak i 
Krystian Dudkiewicz. 

Podczas  posiedzenia 
Rada przyjęła sprawozdanie z 
działalności Zarządu   Okręgu 
i wykonania budżetu za 2016 
rok. Omówiono również 
p re l i m i n a r z  bu d ż e t ow y 
Okręgu oraz zatwierdzono plan pracy na rok bieżący. 

Rada ustaliła termin uroczystych okręgowych obcho-
dów „Dnia Budowlanych” i 125-lecia Ruchu Zawodowego 
Budowlanych na 1- 3 września br. Ponadto zapoznała się z 
regulaminem i zasadami przyznawania Medalu z okazji 
jubileuszu ruchu związkowego. Przewodnicząca Okręgu 

Jolanta Fratczak przekazała zebranym informację na 
temat Nadzwyczajnego Kongresu Związku Zawodowego 
„Budowlani”, który odbędzie się w czerwcu br. W dalszej 
części posiedzenia dyskutowano o przygotowaniach 

do Zawodów Wędkarskich o Puchar Przewodniczącego 
Związku, których organizatorem w tym roku jest organi-
zacja ZZ „Budowlani” w CEMET S.A. z Okręgu Mazow-
ieckiego. Rada Okręgu w głosowaniu tajnym udzieliła 
absolutorium członkom Zarządu Okręgu za rok 2016.

Jolanta Frątczak

Podsumowanie i plany
...w Okręgu Mazowieckim 

...w Okręgu Śląskim ...w Okręgu Łódzkim

...w Okręgu Małopolskim



OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY      8 NR 3 (110) 2017

W siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Bu-
downictwa odbyło się 28 lutego 2017 r. kolejne 
posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw 
Budownictwa i Gospodarki Komunalnej. Posie-

dzenie w całości poświęcone było problematyce kształcenia kadr 
dla sektora budownictwa i nieruchomości, zmianom w systemie 
kształcenia zawodowego i nowym projektom realizowanym przez 
partnerów społecznych w budownictwie.

Posiedzeniu zespołu współprzewodniczyli wiceminister infra-
struktury i budownictwa Tomasz Żuchowski oraz Zbigniew Janowski 
(strona pracobiorców) i Waldemar Mazan (strona pracodawców). W 
posiedzeniu zespołu uczestniczyła wiceminister edukacji narodowej 
Teresa Wargocka oraz przedstawiciele PARP i Instytutu Badań 
Edukacyjnych.

Zbigniew Janowski, przewodniczący ZZ „Budowlani”, będący 
jednocześnie animatorem Rady, poinformował zebranych o rozpo-
częciu od 1 marca realizacji projektu Sektorowej Rady Kompetencji 
w Budownictwie. Założenia działań projektu zaprezentował Jakub 
Kus, sekretarz ZZ „Budowlani”.  O projekcie Sektorowej Ramy 
Kwalifikacji w Budownictwie poinformowali Waldemar Mazan, 
wiceprezes KBiN oraz Grażyna Różanek, koordynator projektu. 
Zarówno w działania Sektorowej Rady ds. Kompetencji, jak i kon-
sultacje Sektorowej Ramy Kwalifikacji włączone zostaną wszystkie 
najważniejsze organizacje polskiego budownictwa. Organizatorzy 
Sektorowej Rady (Partnerstwo: ZZ „Budowlani” – lider, Konfederacja 
Budownictwa i Nieruchomości, Instytut Techniki Budowlanej i 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa), jak i konsorcjum realizujące 
projekt Sektorowej Ramy (KBiN – lider, ZZ „Budowlani” oraz 
Instytut Technologii Eksploatacji-PIB) liczą na bliską współpracę 
z resortem infrastruktury i budownictwa. Przedstawiciele Ministra 
uczestniczą w realizacji obydwu projektów. Organizacja Sektorowej 
Rady realizowana jest w ramach projektu PARP, projekt Sektorowej 
Ramy Kwalifikacji realizowany jest na zamówienie Instytutu Badań 
Edukacyjnych.

Członkowie Zespołu podjęli dyskusję o zmianach w klasyfikacji 
zawodów i wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w 
sektorach Budownictwa i Gospodarowania Nieruchomościami.

Minister Teresa Wargocka poinformowała zebranych o zakresie 
zmian w szkolnictwie zawodowym i kierunkach rozwoju Zintegro-
wanego Systemu Kwalifikacji.

Podczas posiedzenia Konfederacja Budownictwa i Nieruchomo-

ści, wspólnie ze Związkiem Zawodowym „Budowlani”, złożyła wnio-
sek o powołanie w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i 
Gospodarki Komunalnej grupy roboczej do opracowania koncepcji 
związanej z zapewnieniem kształcenia w ramach edukacji formalnej 
oraz pozaformalnej dla sektora gospodarowania nieruchomościami. 

Obecnie w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, na 
podstawie ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK), 
trwa procedura włączania do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 
następujących kwalifikacji rynkowych:

• montaż stolarki budowlanej (wniosek złożony przez Fundację 
VCC);

• zarządzanie nieruchomościami (wniosek złożony przez Ogól-
nopolską Izbę Gospodarki Nieruchomościami);

• zarządzanie nieruchomościami (wniosek złożony przez Krajowe 
Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości);

• gospodarowanie nieruchomościami (wniosek złożony przez 
Krajowe Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nierucho-
mości);

• pośredniczenie w obrocie prawami do nieruchomości (wniosek 
złożony przez Krajowe Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku 
Nieruchomości).
W ramach procedury włączania kwalifikacji rynkowej do 

ZSK, Minister, powołując zespół ekspertów, rozpoczął prace nad 
przypisaniem poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) do kwali-
fikacji rynkowej „montaż stolarki budowlanej”. MIB, po otrzymaniu 
rekomendacji od zespołu ekspertów, przekaże ją do zaopiniowania 
Radzie Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, 
powołanej przez MEN. Jeżeli opinia Rady będzie pozytywna, MIB 
przypisze poziom PRK do danej kwalifikacji zgodnie z treścią 
rekomendacji. W przypadku opinii negatywnej, zespół ekspertów 
ponownie sporządzi rekomendację, odnosząc się w niej również do 
uwag Rady Interesariuszy.

Wprowadzenie do systemu kształcenia nowych zawodów budow-
lanych stanowić ma odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy na 
kompleksowo wykształconych absolwentów szkół budowlanych, jako 
przyszłych pracowników posiadających odpowiednią (aktualną do 
wymogów rynku budowlanego) wiedzę i umiejętności niezbędne 
do sprostania wymaganiom współczesnego rynku budownictwa 
w opisanym wyżej segmencie. Wiceminister Tomasz Żuchowski 
podkreślił, że liczy w tym zakresie na współpracę ze wszystkimi 
środowiskami.                                                                 (red/mib)

Zespół Trójstronny do spraw Budownictwa 
i Gospodarki Komunalnej o systemie 
kształcenia zawodowego, systemie 
kwalifikacji i potrzebach rynku

Od lewej: Zbigniew Majchrzak - przewodniczący Krajowego Sekretariatu BiPD NSZZ „Solidarność”, Zbigniew Janowski - przewod-
niczący ZZ „Budowlani”, Tomasz Żuchowski - wiceminister infrastruktury i budownictwa, Piotr Morta - przewodniczący Krajowego 
Sekretariatu BPDiOŚ NSZZ Solidarność ‘80

Od prawej: Teresa Wargocka - wiceminister edukacji narodowej oraz Waldemar Mazan - wiceprezes KBiN, Tomasz Żuchowski - 
wiceminister infrastruktury i budownictwa, Zbigniew Janowski - przewodniczący ZZ „Budowlani” -  współprzewodniczący Zespołu

Teresa Wargocka - wiceminister edukacji 
narodowej
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O d 1 marca rozpoczyna się realizacja projektu w 
ramach konkursu PARP „Sektorowa Rada ds. 
Kompetencji w Budownictwie”, realizowanego w 

ramach Osi priorytetowej II ‘Efektywne polityki publiczne dla 
rynku pracy, gospodarki i edukacji’ , Działanie 2.12 ‘Zwięk-
szenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych’  
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Sektorowe Rady ds. Kompetencji są inicjatywą, 
która rozwinęła się w trakcie wdrażania Europejskiej 
Ramy Kwalifikacji (EQF). Takie rady działały już jednak 
znacznie wcześniej w zbliżonych formach w niektórych 
krajach europejskich, pełniąc niekiedy bardzo istotną 
rolę w porządkowaniu struktury kwalifikacji, a nawet w 
samym systemie edukacji zawodowej.

Możemy się pochwalić, że inicjatywa powołania rad 
sektorowych w Polsce pojawiła się kilka lat temu w gronie 
partnerów budownictwa, „Budowlani” i KBiN mieli swo-
ja rolę w tworzeniu samego projektu przez PARP, a decyzje 
o powołaniu Rady w Budownictwie Zespół Trójstronny 

podjął już cztery lata temu. Dopiero teraz jednak pojawiły 
się warunki do realizacji tej inicjatywy. Partnerstwo: ZZ 
„Budowlani” – lider, Instytut Techniki Budowlanej, 
Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości oraz Polska 
Izba Inżynierów Budownictwa wygrało konkurs PARP i 
będzie realizowało projekt, który jest finansowany do 2022 
roku, a naszym zadaniem jest, by zapewnić także ciągłość 
jego działania po tym terminie.

Podkreślam – Partnerstwo to nie Rada. Naszym 
zadaniem jest zapewnienie organizacyjne funkcjonowania 
Rady i jej zespołów oraz wsparcie działań badawczych 
opisanych w projekcie. Chcemy, by w Radzie znalazło 
się miejsce dla wszystkich tych znaczących organizacji 
sektora budowlanego, które będą chciały zajmować się 
problematyką kompetencji. W pierwszym rzędzie tych 
organizacji, które wyraziły chęć pracy w Radzie i wsparły 
nasz wniosek konkursowy. Pamiętamy także o naszych 
konkurentach w procesie wyłaniania partnerstwa, które 
będzie „obsługiwać” Radę. I jeszcze jedno: ramy działania 
naszej Rady obejmują budownictwo bez sektora produkcji 
wyrobów i materiałów dla budownictwa i bez sektora 
nieruchomości. Tu, mamy nadzieję, w przyszłości także 
powstaną rady sektorowe.

Jest również miejsce dla wielu innych organizacji – 
zwłaszcza, że pracujemy też w zespołach.

Odniosę się pokrótce do poszczególnych celów 
projektu, tłumacząc je na język konkretnych działań. 
Przypominam, że projekt jest finansowany ze środków 
publicznych i jesteśmy zobligowani jako Partnerstwo 

przede wszystkim do realizacji tego, do czego się zobo-
wiązaliśmy w umowie z PARP.

Cel: wypracowanie propozycji zmian legisla-
cyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do 
potrzeb rynku pracy w budownictwie odczytujemy w 
ten sposób, że Rada dokona swoistego przeglądu zarówno 
istniejących  w systemie ścieżek uzyskiwania kompetencji, 
jak i kompetencji potrzebnych pracodawcom, a nie 
znajdujących odzwierciedlenia w edukacji i szkoleniu 
obecnie – zarówno formalnym, jak i pozaformalnym. 
Rada będzie oceniać istniejące nowe akty prawne w tym 
zakresie. Oczywiście nie od nas zależy, czy te opinie będą 
uwzględniane – ale taką mamy nadzieję. Jeśli Rada będzie 
reprezentatywna, waga tego głosu będzie duża.

Cel: opracowanie zasad funkcjonowania porozu-
mień edukacyjnych  to rekomendacja ze strony rynku 
pracy. Mamy uczestniczyć w opracowaniu modelu takich 
porozumień i doprowadzić do podpisania pierwszej 
grupy umów pracodawców z instytucjami edukacji 
formalnej i pozaformalnej – czyli szkołami, uczelniami 
i ośrodkami szkoleniowymi.

Cel: określenie obszarów badawczych dla plano-
wanych dwóch cykli badań kapitału ludzkiego (BKL) 
wiąże się  z innym projektem PARP. W ramach tego 
projektu przeprowadzone będą w sektorze budowlanym 
poszerzone badania kapitału ludzkiego na dużej grupie 
firm. Pozwoli to nam i instytucjom edukacji zawodowej 
lepiej rozpoznawać potrzeby kompetencyjne i lepiej 
planować działania w zakresie kształcenia zawodowego. 

Cel: identyfikacja potrzeb sektora w obszarze 

kwalifikacji i rozwoju Sektorowej Ramy Kwalifikacji 
w Budownictwie (SRK-Bud) to w skrócie pełne, ale też 
zapewne dość długotrwałe, zmapowanie kompetencji w 
sektorze (obecnych i przyszłych), a także działanie na 
rzecz aktualizacji Sektorowej Ramy Kwalifikacji. Rada 
będzie opiniować ten projekt i jego rezultaty. Liczymy na 
to, że jeśli Rama będzie dobrej jakości, to właśnie Rada 
Sektorowa wystąpi do naszego ministra o wpisanie jej do 
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Taka możliwość 
jest zapisana w ustawie o ZSK. Będziemy się zajmować 
też konkretami – jeden z zespołów Rady zajmie się 
procesem walidacji i certyfikacji. Nie chcemy więc być 
tylko mglistym ciałem opiniodawczym, ale chcemy też 
proponować konkretne, praktyczne rozwiązania.

Cel: przekazywanie informacji nt. zapotrzebowa-
nia na kompetencje do instytucji edukacyjnych i rynku 
pracy oraz partnerów społecznych wiąże się z poprzedni-
mi. Po to miedzy innymi jest obecność tych instytucji w 
Radzie i po to będziemy tworzyć rozbudowaną strukturę 
komunikacji ze szkołami i instytucjami szkoleniowymi i 
instytucjami rynku pracy, w tym Radami Rynku Pracy.

Cel: współpraca z instytucjami międzynarodo-
wymi – tworzenie ponadnarodowych sektorowych 
zintegrowanych ram kwalifikacji to zadanie ambitne na 
przyszłość. Ale przyznaję, że wykonaliśmy już pierwsze 
działania w tym kierunku i wiele wskazuje na to, że 
spotkały się one z dużym zainteresowaniem. Rada nie ma 
osobowości prawnej, ale partnerstwo jest gotowe do posze-
rzania działań także w projektach międzynarodowych.

Cel: współpraca z ministrem właściwym ds. bu-
downictwa wymieniam na końcu, ale dla wielu z nas jest 
on jednym z najważniejszych. Jeśli Rada ma mieć realny 
wpływ na system kształcenia zawodowego w budownic-
twie i na rozwój kompetencji – nie może działać bez ścisłej 
współpracy z ministrem właściwym. Taką deklarację 
współpracy i wsparcie dla projektu uzyskaliśmy już od 
Pana Ministra. I liczymy na to, że tę współpracę bardzo 
szybko doprecyzujemy – zarówno z korzyścią dla samej 
Rady i środowiska, jak i samego resortu budownictwa.

To bardzo krótki przegląd celów Rady. Jednym z nie-
wymienionych jest zapewnienie trwałości jej działania po 
projekcie. Wierzymy, że to się uda. Gdybyśmy nie wierzyli, 
nie zabieralibyśmy się za tworzenie Rady.

Zbigniew Janowski
animator działań

Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie

Projekt Sektorowej Rady ds. Kompetencji 
w Budownictwie zarządzany jest przez 
Partnerstwo: ZZ „Budowlani” (lider), 

KBiN, ITB, PIIB. Partnerzy spotykają się regu-
larnie, ustalając zakres działań projektowych. 
Komitet sterujący projektu w dniu 24 lutego 
2017 r. zajmował się przede wszystkim przy-
gotowaniem projektu Regulaminu Sektoro-
wej Rady, który zostanie przedstawiony jej 
członkom na pierwszym posiedzeniu. Komitet 
sterujący pełni przede wszystkim funkcje ko-
ordynacyjne. Każdy z partnerów jest odpowie-
dzialny za jeden z obszarów aktywności Rady 
i odpowiednią grupę roboczą. Zarządzanie 
projektem, który ma być realizowany przez 
6 lat jest skomplikowane. Pracy Partnerstwu 
więc nie zabraknie….

Zespół Trójstronny do spraw Budownictwa 
i Gospodarki Komunalnej o systemie 
kształcenia zawodowego, systemie 
kwalifikacji i potrzebach rynku

POWSTAJE SEKTOROWA 
RADA DS. KOMPETENCJI 
W BUDOWNICTWIE

Od lewej: Zbigniew Majchrzak - przewodniczący Krajowego Sekretariatu BiPD NSZZ „Solidarność”, Zbigniew Janowski - przewod-
niczący ZZ „Budowlani”, Tomasz Żuchowski - wiceminister infrastruktury i budownictwa, Piotr Morta - przewodniczący Krajowego 
Sekretariatu BPDiOŚ NSZZ Solidarność ‘80
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Ubiegłoroczna edycja Centralnych Targów 
Budowlanych okazała się sukcesem. Zapre-
zentowało się 198 firm i marek, a wystawę 
odwiedziło 15 tysięcy osób. Druga edycja 
imprezy będzie jeszcze większa. Wystawa zaj-
mie bowiem nie jedną, a dwie hale targowe. 
Zakres tegorocznych targów tworzą: materiały 
budowlane, stolarka, materiały wykończeniowe 
wewnętrzne i zewnętrzne, dachy, wyposażenie 
ogrodów, narzędzia, konstrukcje stalowe i drew-
niane, chemia budowlana, maszyny budowlane, 
instalacje, rusztowania i BHP. Targi będą więc 
obszernym przeglądem rynku budowlanego. W 
targach udział wezmą największe marki, a spon-
sorami wydarzenia są: 3M, Narzędziownia 
BIS, Bosch, Festool, PERI oraz PRO. Impreza 
skierowana jest zarówno do profesjonalistów 
z szeroko pojętej branży budowlanej, jak i 
indywidualnych inwestorów, którzy poszukują 
najlepszych produktów i usług budowlanych.

Motywem przewodnim tegorocznej 
imprezy będzie innowacyjność oraz ener-
gooszczędne rozwiązania dla przemysłu 
budowlanego. Kolejnym ważnym tematem 
targów będzie rządowy program Mieszkanie+ 
i związane z nim uwarunkowania rynkowe, 
infrastrukturalne i społeczne. Imprezie towarzy-
szyć będą także Targi Terenów Inwestycyjnych 
Investate Poland. Do udziału w targach 
organizatorzy zaprosili właścicieli terenów 
inwestycyjnych z kraju i zagranicy, a także 
jednostki samorządu terytorialnego, Agencję 
Nieruchomości Rolnych, parki przemysłowo-
-technologiczne, specjalne strefy ekonomiczne, 
agencje rozwoju regionalnego, banki i instytucje 
finansowe.

Na odwiedzających Centralne Targi Rol-
nicze czeka wiele atrakcji. Jedną z nich będzie 

Big Bau Masters, czyli rywalizacje operatorów 
maszyn, którzy walczyć będą o tytuł mistrza. 
Kolejną emocjonującą konkurencją będzie Star-
cie Szlifierzy 3M. To będą największe w Polsce 
zawody w szlifowaniu. 3M przygotowuje także 
konferencję, która będzie miejscem wymiany 
doświadczeń.

W ramach targów odbędzie się konferen-
cja „ DZIAŁANIA ORAZ PROGRAMY 
WSPIERAJACE POPRAWĘ  WARUNKÓW 
PRACY I BEZPIECZEŃSTWA NA  PLACU 
BUDOWY”, organizowana przez Związek 
Zawodowy ,,Budowlani”, Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, 
MIWO pod patronatem Okręgowego In-
spektora Pracy w Warszawie. Tematami 
konferencji będą: zagrożenia dla bezpieczeń-
stwa pracy (PIP), kompetencje pracowników w 
zakresie bhp (ZZ Budowlani), dobre praktyki 
na polskich budowach (OSPSBHP), zapobie-
ganie zagrożeniom pożarowym (MIWO) oraz 
dofinansowania inwestycji na zwiększenie 
bezpieczeństwa pracy (ZUS). 

Impreza to także liczne pokazy i szko-
lenia branżowe. Polska Izba Gospodarcza 
Rusztowań przygotowuje seminarium pod 
tytułem: „Rozwiązania systemowe wspierające 
ergonomię i bezpieczeństwo pracy podczas 
montażu i eksploatacji rusztowań”. Stowarzy-
szenie Specjalistów Robót Wykończeniowych 
zaprezentuje pokazy zabudowy suchej i 
mokrej, specjalistyczne szkolenia oraz kursy 
przygotowujące do egzaminów. Natomiast 
w ramach Tools Areny, przygotowanej przez 
Bosch, Festool i Narzędziownię BIS, odbędą się 
prezentacje możliwości narzędzi budowlanych, 
w tym pokazy i warsztaty z obróbki drewna, 

betonu i stali. 
Strefa narzędzi Tools Arena to miejsce 

wyjątkowe. Na ponad 650 m2 powierzchni 
wystawienniczej NarzędziowniaBis wraz z 
Partnerami przygotowała sześć stref tematycz-
nych: strefa remontowo-budowlana, stolarska, 
dekarska, obróbki betonu, obróbki stali oraz 
pomiarowa. Na scenie głównej zaprezentowane 
zostaną nowości Festoola, Boscha oraz innych 
wiodących marek na świecie. W każdej strefie 
będzie można przetestować najnowsze narzę-
dzia i technologie, uczestniczyć w pokazach 
sprzętu i wziąć udział w konkursach z nagro-

dami. Dla najmłodszych NarzędziowniaBis 
przygotowała zajęcia stolarskie i pierwszą w 
Polsce szkołę Dremela.

Podczas imprezy odbędzie się również, 
organizowany przez Forum Uczelni Tech-
nicznych, zjazd członków kół i organizacji 
studenckich, których działalność związana jest 
z tematyką budownictwa i architektury.

Wydarzenie otrzymało honorowy 
patronat: Polskiej Izby Inżynierów Budow-
nictwa, Związku Zawodowego „Budowlani”, 
Związku Rzemiosła Polskiego oraz Instytutu 

Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa 
Skalnego.

Centralne Targi Budowlane Building 
Solutions odbędą się w dniach 21-23 kwietnia 
w Nadarzynie koło Warszawy, w największym 
w Europie Środkowej Centrum Targowo-Kon-
gresowym Ptak Warsaw Expo.

Szczegóły na stronie: building-solutions.pl
Kontakt:

Małgorzata Baszak
dyrektor projektu

Mobile: +48 513 031 567 
email: m.baszak@warsawexpo.eu

POBIERZ FOLDER

Ogólnopolskie Zrzeszenie Dystrybutorów i Montażystów Stolarki

Nadarzyn koło Warszawy

IICentralne Targi 
Budowlane

Przegląd rynku budowlanego, spotkania B2B, 
konferencje i szkolenia dla branży, a także przyciągające 
konsumentów rywalizacje, pokazy  
i wystawy - to wszystko czeka na odwiedzających 
II Centralne Targi Budowlane Building Solutions, 
które odbędą się w Centrum Targowo-Kongresowym 
Ptak Warsaw Expo, w dniach 21-23 kwietnia 
2017 r. w Nadarzynie koło Warszawy.
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Z WYDARZEŃ W ŚWIATOWYM RUCHU PRACOWNICZYM
Izrael

Trwa spół między pra-
codawcami a operatorami 
żurawi wieżowych, którzy 
reprezentowani są przez 
organizację związkową Hi-
stadrut. Rozpoczął się on 
w związku z impasem w negocjacjach nad ustaleniem 
warunków zatrudnienia dla około 1200 operatorów 
żurawi, pracujących na wszystkich budowach w Izraelu. 
Operatorzy są zdeterminowani. Uważają, że warunki, 
w których pracują, są nie do zniesienia. Obawiają się, 
że brak stosownych regulacji przyczyni się do wzrostu 
wypadków na wysokości. Według nich obecne regulacje 
są nieprzejrzyste i nie chronią operatorów żurawi i osób 
postronnych przed niebezpieczeństwem. Jakby tego 
było mało, nie tak dawno obniżono zarobki operatorów 
zatrudnionych przez firmę Manpower.

Stronę pracodawców reprezentuje Izraelska Organi-
zacja Budownictwa, która nie zgadza się na najważniejsze 
postulaty stawiane przez operatorów żurawi. Negocjacje 
w sprawie układu zbiorowego pracy, które trwają od pół 
roku, utknęły w martwym punkcie. 

Przewodniczący Histadrut Avi Nissenkorn zapowie-
dział, że kierowana przez niego organizacja w dalszym 
ciągu będzie wspierała operatorów żurawi w ich wysiłkach. 
Jak zaznaczył chodzi przede wszystkim o życie człowieka 
i właściwe warunki zatrudnienia pracowników, wykonu-
jących prace w kabinie żurawia. Histadrut zapowiedział, 

że będzie działać wszystkimi dostępnymi środkami, aby 
dbać o bezpieczeństwo operatorów żurawi i pracowników 
branży budowlanej.

Nigeria
Jak informuje Mię -

dzynarodowa Organizacja 
Pracowników Budownictwa 
i Przemysłu Drzewnego 
(BWI), tysiące protestujących pracowników wyszło na 
ulice stolicy Nigerii, wzywając rząd federalny do tworze-
nia prawa, które ograniczałoby cierpienia Nigeryjczyków, 
a także gwarantowałyby dostęp do żywności. Protest został 
zorganizowany przez Kongres Pracy Nigerii, Nigeryjski 
Kongres Związków Zawodowych, a także przez inne 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Mieszkańcy Nigerii protestowali przeciwko ubóstwu, 
które niszczy kraj i zabija ludzi, oraz rosnącym cenom 
żywności, towarów i usług. Domagali się radykalnych 
zmian, które pozytywnie wpłyną na mieszkańców tego 
afrykańskiego kraju. Ludzie są zdeterminowani. Obie-
cywano im jedzenie, pracę, stabilne zarobki, ale żadna z 
tych obietnic nie została zrealizowana. 

Niemcy
W połowie lutego z po-

wodu strajku ostrzegawczego 
pracowników obsługi na-
ziemnej berlińskich lotnisk 

Tegel i Schoenefeld odwołano ponad 200 zaplanowanych 
lotów. Ruch samolotów na tych lotniskach został prak-
tycznie sparaliżowany. Personel obsługi naziemnej, uczest-
niczący w akcji protestacyjnej odszedł od stanowisk pracy 
na 6 godzin między 16.00 a 22.00. Do udziału w strajku 
związek zawodowy Verdi wezwał ok. 2 tys. pracowników.

Protestujący domagają się podwyżek wynagrodzeń, 
zmiany godzin pracy oraz możliwości awansowania. Jak 
zauważają, układ zbiorowy, który został zawarty w 2013 
roku wymaga koniecznych poprawek. Związek zawodowy 
domaga się m.in. podwyżki o jedno euro za godzinę dla 
pracowników zatrudnionych na rocznych kontraktach. 
Pracodawcy proponują obecnie stopniowe podwyżki 
we wszystkich przedziałach płac, ale w przypadku osób 
zatrudnionych na umowach czteroletnich.

Hiszpania
Sztauerzy, czyli robot-

nicy portowi zajmujący się 
załadunkiem towarów drob-
nicowych na statek, jego roz-
mieszczaniem w ładowniach i 
wyładowywaniem ogłosili strajk generalny w hiszpańskich 
portach. Chcą w ten sposób sprzeciwić się planowanej 
reformie Ministerstwa Transportu.

Planowane przez resort zmiany spowodują masowe 
zwolnienia wśród zatrudnionych jako sztauerzy. Jak 
twierdzą przedstawiciele ministerstwa, mają one na celu 
zerwanie z monopolem tej grupy zawodowej w sektorze 

załadunku i rozładunku.
Federacja hiszpańskich stowarzyszeń transportowych 

Fenadismer oceniła, że z powodu strajku w portach stało 
ok. 6000 ciężarówek, a straty sektora transportu towarów 
spowodowane przestojem mogą wynieść nawet 2 miliony 
euro dziennie.

***
Trwa akcja protestacyjna maszynistów madryckiego 

metra, którzy domagają się, aby zakład ubezpieczeń 
społecznych uznał ich choroby zawodowe. Ostrzegają, 
że dopóki nie osiągną porozumienia z dyrekcją metra, 
będą strajkować w każdy piątek. 

Rzecznik związku zawodowego maszynistów ma-
dryckiego metra Juan Ortiz wyjaśnił, że on i jego koledzy 
są zaszeregowani jako „personel niewykwalifikowany”. 
Chcą, by podniesiono im kategorię i zaliczono do grupy 
maszynistów trakcji elektrycznej.

Zdaniem rzecznika maszyniści metra podobnie 
jak maszyniści trakcji elektrycznej, pracują w hałasie i 
oddychają zanieczyszczonym powietrzem. Dlatego chcą, 
aby zakład ubezpieczeń społecznych uznał, że ich też 
dotykają choroby zawodowe.

Pierwszy z zapowiadanych strajków trwał z przerwa-
mi osiem i pół godziny. Objął poranny i popołudniowy 
szczyt. W czasie protestu kursowała tylko płowa pociągów. 
Dyrekcja metra ostrzega, że nie przychyli się do żądań 
strajkujących, bo nie można - jej zdaniem - porównywać 
ich pracy do pracy kolejarzy.       Zebrał: Tomasz Nagórka

W dniu 23.02.2017r. w Kielcach, 
w siedzibie Świętokrzyskie-
go Urzędu Wojewódzkiego, 

obradowała Wojewódzka Rada Dialogu 
Społecznego z udziałem zastępcy przewod-
niczącego Rady Ochrony Pracy przy Sejmie 
RP, przewodniczącego ZZ „BUDOWLANI” 
Zbigniewa Janowskiego. 

W posiedzeniu Rady uczestniczyli: 
wojewoda świętokrzyski, przedstawiciele  
organizacji samorządowych, związkowych, 
pracodawców województwa świętokrzyskie-
go, a także przedstawiciel Pracodawców RP  
Tadeusz Zając.

Związek Zawodowy „Budowlani” repre-
zentowali: członek WRDS, przewodnicząca 
Okręgu Świętokrzyskiego Anna Bujnowska 
oraz sekretarz krajowy Mirosław Ossowski.

Rada zajęła się, zgodnie z programem 
posiedzenia, opiniowaniem Świętokrzyskie-
go Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w 
2017r., wprowadzeniem zmian w Regulaminie 
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w 
Kielcach, informacją nt. sytuacji w CELSA 
Huta Ostrowiec, a także omówieniem 
problemów związanych ze szkolnictwem 

zawodowym na terenie województwa świę-
tokrzyskiego.

Na wniosek przewodniczącej Anny 
Bujnowskiej i Wojewódzkiej Rady OPZZ, 
WRDS zajęła się również problematyką 
bezpieczeństwa pracy. 

Przewodniczący  Zbigniew Janowski po-
informował zebranych o inicjatywach i dzia-
łaniach podejmowanych przez Radę Ochrony 
Pracy przy Sejmie RP. Przedstawił dane 
dotyczące wypadków przy pracy i chorób za-
wodowych, ze szczególnym uwzględnieniem 
danych dotyczących sektora budownictwa, a 
także omówił koszty społeczne wypadków 
przy pracy. Podkreślił szczególną wagę i 
konieczność prowadzenia dialogu również w 
tematyce bezpieczeństwa i warunków pracy 
na poziomie lokalnym danego województwa.

Okręgowy inspektor pracy w Kielcach 
Janusz Czyż przedstawił wyniki działań 
kontrolnych PIP w Kielcach w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz omówił 
szczegółowo tematykę promocyjną i prewen-
cyjną, prowadzoną w zakładach pracy przez 
inspektorów pracy na terenie województwa.

Zabierając głos  w dyskusji Anna Bujnow-

ska zaproponowała przyjęcie przez WRDS w 
Kielcach projektu stanowiska Rady w temacie 
dotyczącym podejmowania działań przez 

WRDS  na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
pracy w województwie. Projekt przewidywał 
m.in. przygotowywanie corocznej informacji 

na temat stanu bhp w regionie. Niestety, 
mimo pozytywnego przyjęcia projektu przez 
większość Rady Dialogu, treść stanowiska nie 

została zaakceptowana przez przedstawicieli 
wojewody świętokrzyskiego, a zgodnie z re-
gulaminem WRDS, do przyjęcia stanowiska 

niezbędna jest akceptacja wszystkich stron. 
Można odnieść wrażanie, że przedsta-

wiciele urzędu wojewódzkiego obawiają się 
dodatkowych obowiązków, związanych z 
przygotowywaniem materiałów i informacji 
na posiedzenia. W tej sytuacji przewodnicząca 
Anna Bujnowska zapowiedziała przedłożenie 
WRDS nowej redakcji stanowiska.

Po zakończeniu posiedzenia WRDS 
odbyło się spotkanie w  siedzibie Okręgu 
Świętokrzyskiego z udziałem członków 
Zarządu i Rady Okręgu Świętokrzyskiego 
oraz Zbigniewa Janowskiego, Tadeusza 
Zająca i Mirosława Ossowskiego, na którym 
omówiono przebieg posiedzenia WRDS 
oraz bieżące sprawy działalności Okręgu 
Świętokrzyskiego.

Mirosław Ossowski

 W Kielcach

WOJEWÓDZKA RADA DIALOGU 
SPOŁECZNEGO O BEZPIECZEŃSTWIE PRACY



OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY      12 NR 3 (110) 2017

Podsumowanie i plany

W dniu 10 marca br., w siedzi-
bie Okręgu Podkarpackiego 

Związku Zawodowego „Budowlani” 
w Rzeszowie, odbyło się pierwsze 
w 2017 r. posiedzenie Rady Okręgu 
Podkarpackiego i Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej. Głównym 
tematem spotkania 
było sprawozdanie z 
działalności Okręgu za 
rok 2016. Przedstawił je 
przewodniczący An-
drzej Płonka. 

R a d a  O k r ę g u 
Podkarpackiego jed-
nogłośnie przyjęła 
przedstawione spra-
wo z d a n i e .  Ko l e ga 
Marek Petrykowski 
przekazał informację z 
posiedzenia Rady Kra-
jowej, która odbyła się 
w dniu 25.01.2017 r. w 
Warszawie. Informacje 
z posiedzenia Komisji Historycznej 
z dnia 1.03.2017 r. przedstawił członek 
Komisji Józef Tadla. Po zapoznaniu się 
z informacjami z posiedzenia Komisji 
Historycznej został przyjęty wniosek w 
sprawie zbiórki przez organizacje za-
kładowe dokumentów historycznych 
z działalności ZZ „Budowlani” w 
Okręgu Podkarpackim i przekazanie 

do Zarządu Okręgu.
Rada Okręgu wybrała trzy oso-

by: Marka Petrykowskiego, Józefa 
Tadlę, Andrzeja Płonkę, którzy będą 
reprezentować Związek Zawodowy 
„Budowlani” na międzynarodowej 

konferencji w dniach 6-7 kwietnia 2017 
r. organizowanej przez Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Pracowników Służby 
BHP Oddział Rzeszów.

Na wniosek Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej przewodniczący Organi-
zacji Zakładowej w Tarnobrzeskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej Stanisław 
Żwirek przedstawił do kontroli do-

kumentację finansowo-księgową za 
okres od grudnia 2015 do grudnia 
2016 r. Kontrolę przeprowadzono 
przez Okręgową Komisję Rewizyjną w 
składzie: Wanda Lamentowicz, Halina 
Żmuda i Maria Prostak.

Po przeanalizowaniu dokumen-
tacji związkowej Okręgowa Komisja 
Rewizyjna stwierdziła, że kontrolowa-
na Organizacja Zakładowa prowadzi 
swoją działalność w sposób prawi-
dłowy, niebudzący zastrzeżeń. Wobec 
powyższego nie wnosi zastrzeżeń i 
żadnych uwag.            

Andrzej Płonka 

...w Okręgu Podkarpackim 

Księgowa informuje

Prawo pracy dokładnie nie 
wyjaśnia, co należy pod 
tymi określeniami rozu-

mieć. Ustalenia, czy i kiedy mamy 
do czynienia z  podróżą służbową 
(tzw. delegacją), czy z oddelegowa-
niem, zależy od rodzaju i zakresu 
uprawnień pracowniczych. W przy-
padku podróży służbowej pracownik 
nabywa prawo do diet i innych 
świadczeń związanych z podróżą 
służbową. Natomiast w sytuacji 
oddelegowania, o ile pracodawca lub 
konkretne przepisy prawa pracy nie 
stanowią inaczej, 
zatrudnionemu 
przysługuje wyna-
grodzenie za pracę 
i inne uprawnienia 
pracownicze, z wy-
łączeniem jednak 
należności z tytułu 
odbywania podró-
ży służbowej.                                                                                  

Kodeks pracy 
art. 775  zawiera 
definicję podróży 
służbowej: ”Pracownikowi wykonu-
jącemu na polecenie pracodawcy 
zadanie służbowe poza miejscowo-
ścią, w której znajduje się siedziba 
pracodawcy, lub poza stałym miej-
scem pracy przysługują należności 
na pokrycie kosztów związanych z 
podróżą służbową”. 

Oddelegowanie, w przeciwień-
stwie do podróży służbowej, polega 
na zmianie określonego w umowie 
o pracę miejsca wykonywania pracy 
poprzez:                                                                                             

• zawarcie porozumienia stron 
o zmianie warunków umowy o 
pracę w zakresie stałego miejsca 
jej wykonywania,

• dokonanie wypowiedzenia zmie-
niającego.
W praktyce trudno rozróżnić 

oddelegowanie od delegacji, szcze-
gólnie wtedy, gdy  podróż służbowa 

trwa kilka miesięcy. Najwyższym 
kryterium przy dokonaniu oceny 
jest to, czy zostało zmienione stałe 
miejsce wykonywania pracy. Jeżeli 
tak, to mamy do czynienia z odde-
legowaniem. W razie pozostawienia 
miejsca pracy  bez zmian, występuje 
podróż służbowa. 

Pracownik, któremu zmieniono  
stałe miejsce wykonywania pracy i 
który został do niego oddelegowa-
ny, nie ma prawa do dodatkowych 
świadczeń z tego tytułu, chyba że 
przyzna mu je pracodawca lub tak 

stanowią przepisy szczególne (np. w 
razie oddelegowania poza teren UE 
na podstawie Kodeksu pracy art. 291). 
W przypadku podróży służbowej 
pracownik ma prawo do diet i zwrotu 
kosztów (przejazdów, noclegów, itp.). 
Świadczenia te są wolne od podatku 
dochodowego dla pracownika na 
podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. 
a) ustawy o PDOF – do wysokości 
określonej w przepisach dwóch roz-
porządzeń Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. 
w sprawie wysokości oraz warunków 
ustalania należności przysługują-
cych pracownikowi zatrudnionemu 
w państwowej lub w samorządowej 
jednostce sfery budżetowej z tytułu 
podróży służbowej na obszarze kraju 
oraz poza granicami kraju (Dz.U. Nr 
236, poz. 1990 i 1991 ze zm. )                                               

Pracownikom, oddelegowanym 
do pracy w innej miejscowości, 
pracodawcy mogą przyznać różnego 
rodzaju dodatkowe świadczenia, np. 
dodatek za rozłąkę, zwrot kosztów 
zakwaterowania, zwrot kosztów 
przejazdu, itp. Do tych świadczeń 
nie ma zastosowania zwolnienie od 
podatku dochodowego, o którym 
mowa art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) usta-
wy o podatku od osób fizycznych. 
Jedynie ze zwolnienia od podatku 
dochodowego korzystają dochody 
określone w art.21 ust.1 pkt 18, 19 i 
20 ustawy o podatku od osób fizycz-
nych. Dotyczy to zakwaterowania 
pracownika oddelegowanego do 
wykonywania pracy w innej miej-
scowości ( w kraju lub za granicą).
Opłata za takie zakwaterowanie jest 
zwolniona z opodatkowania – do 
wysokości nieprzekraczającej mie-
sięcznie  500 zł pod warunkiem, że: 
miejsce zamieszkania pracownika 
jest położone poza miejscowością, 
w której znajduje się zakład pracy, 
oraz pracownik nie korzysta z pod-
wyższonych kosztów uzyskania 
przychodów ( w wysokości 139,06 zł 
miesięcznie ) wynika to z art.21 ust. 1 

pkt 19 i ust. 14 ustawy o PDOF. 
Jeżeli pracownik, który został 

oddelegowany do pracy w innej 
miejscowości (w kraju lub za grani-
cą) nie korzysta z podwyższonych 
kosztów uzyskania przychodów, to 
świadczenie ponoszone przez praco-
dawcę z tytułu zakwaterowania tego 
pracownika jest wolne od podatku 
dochodowego do wysokości 500 zł 
miesięcznie. Jeżeli wartość świad-
czenia w danym miesiącu przekroczy 
500 zł, to nadwyżka ponad tę kwotę 
podlega opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od 
osób fizycznych, 
j a ko  p r z y ch ó d 
p ra c ow n i k a  z e 
stosunku pracy, o 
którym mowa w 
art.12 ust. 1 ustawy 
o PDOF.  

Na podstawie 
art. 21 ust. 1 pkt 18 
ustawy o PDOF, 
w brzmieniu obo-
wiązującym od 1 

stycznia 2011 r., wolny od podatku 
dochodowego jest dodatek na roz-
łąkę, przysługujący wyłącznie na 
podstawie :   odrębnych ustaw, 
przepisów wykonawczych wydanych 
na podstawie tych ustaw (np. rozpo-
rządzeń Prezesa Rady Ministrów 
bądź rozporządzeń poszczególnych 
ministrów) lub, układów zbiorowych 
pracy - do wysokości diet za czas 
podróży służbowej na obszarze 
kraju, określonych w przepisach po-
wołanego wcześniej rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 19 grudnia 2002 r.(Dz. U. Nr 
236, poz. 1990 ze zm.).                                                                                               

Przykład
Na podstawie regulaminu wy-

nagradzania, ustalonego w trybie 
określonym w art. 772 § 4 Kodeksu 
pracy, pracodawca (firma budow-
lana) wypłaca dodatek za rozłąkę 
pracownikom oddelegowanym do 
pracy w innej miejscowości. Regu-
lamin wynagradzania nie posiada 
jednak statusu aktu wykonawczego 
do ustawy, a zatem nie stanowi 
podstawy prawnej, o której mowa 
w art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy o PDOF.

Dodatek za rozłąkę wypła-
cany na podstawie regulaminu 
wynagradzania stanowi zatem 
przychód pracownika ze stosunku 
pracy, podlegający opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym (inter-
pretacja indywidualna Dyrektora 
Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 4 
listopada 2011 r., nr ITPB2/415-
748/11/MM).

W rezultacie dodatki za rozłąkę 
przyznawane na innej podstawie 
prawnej niż wskazane w treści art. 
21 ust. 1 pkt 18 ustawy o PDOF, 
od 1 stycznia 
2011 r. nie są 
objęte przed-
m i o t o w y m 
zwolnieniem.

Barbara Pałka 

Oddelegowanie a delegacja
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Centrum Partnerstwa Społecznego 
„Dialog” im. Andrzeja Bącz-
kowskiego oraz Instytut Polityki 

Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego 
zorganizowały konferencję pt.: „Związki za-
wodowe w percepcji osób młodych - czy warto 
do nich wstępować?” Konferencja odbyła 9 
marca w siedzibie CPS „Dialog” w Warszawie.

Konferencja została poświęcona obser-
wowanemu od wielu lat w Polsce zjawisku 
spadającego poziomu uzwiązkowienia. 
Osoby do 25 roku życia, kończąc edukację, 
nie mają gwarancji znalezienia zatrudnienia. 
Duża część z nich zmuszona jest pracować 
na umowach cywilnoprawnych, otrzymując 
minimalne wynagrodzenie. Z drugiej jednak 
strony młodzi pracownicy (do 35 roku życia) 
nie są zainteresowani przynależnością do 
organizacji reprezentujących ich interesy 
pracownicze. Potwierdzają to wyniki cyklicz-
nie realizowanych badań opinii społecznej. 
Brakuje jednak pogłębionych analiz, wyja-
śniających to zjawisko.

Poszukując odpowiedzi na spadające 
zainteresowanie młodych pracowników 
przynależnością do związków zawodowych, 
członkowie Koła Dialogu Społecznego, dzia-
łającego przy Instytucie Polityki Społecznej 
Uniwersytetu Warszawskiego, przeprowadzili 

własne badanie empiryczne. Zasadniczym 
jego celem było poznanie postaw studentów 
wobec związków zawodowych. Postawione 
pytania miały pozwolić poznać zasób wiedzy, 
oceny oraz postawy związane z funkcjonowa-
niem związków zawodowych w Polsce.

W badaniu udział wzięło 149 studentów 
Uniwersytetu Warszawskiego I i II roku 
studiów magisterskich na kierunkach po-
lityka społeczna, finanse i rachunkowość, 
zarządzanie, prawo i socjologia, z czego 44% 
z nich wykazało, że pracuje zarobkowo. 85% 
ankietowanych stwierdziła, że o związkach 
zawodowych nie wie nic lub niewiele. Związki 
zawodowe kojarzą się studentom przeważnie 
z negocjacjami, konfliktami, blokowaniem 
ulic, upolitycznieniem i górnikami. Wiedzę 
o związkach czerpią z internetu (33%), prasy 
(25%), szkoły/uczelni (15%), rodziny  (8%). 
Badani uważają (w 79%), że stopień działań 
związków zawodowych na rzecz młodych 

pracowników jest zdecydowanie i raczej niski. 
Ponad 85% respondentów zauważa potrzebę 
istnienia związków zawodowych. Jednakże 
tylko kilkanaście procent z nich wyraża chęć 
przynależności do związku zawodowego.  

Zdaniem członków Koła Dialogu Spo-
łecznego związki zawodowe powinny lepiej 
informować o swoich inicjatywach i sukcesach 
negocjacyjnych, bo do opinii publicznej 
docierają przede wszystkim informacje o 

strajkach i protestach. Powinny uświadamiać, 
edukować i informować o swojej aktywności, 
promować i chronić standardy pracy zamiast 
przywilejów, dostrzec potrzeby i opracować 
ofertę dla młodych.

Z wnioskami przedstawionymi powyżej, 
liczbą ankietowanych oraz z tym kto został 
poddany badaniu można dyskutować. Nie-
zbędne wydaje się przeprowadzenie badania 
na większej liczbie osób ankietowanych, 

różniących się nie tylko wykształceniem, ale 
i wykonywanym zawodem, którego wyniki 
pokazywałyby skalę zjawiska i odpowiadałyby 
na pytanie czego młody człowiek oczekuje od 
związków zawodowych. Jednakże zaznaczyć 
należy, że kolejne badania potwierdzają 
smutną tendencję starzenia się związków 
zawodowych i ich problemy z dotarciem do 
świadomości osób młodych.

Tomasz Nagórka

Związki zawodowe w percepcji studentów

*   Ludzkie sprawy w paragrafach   *    Ludzkie sprawy w paragrafach   *

SOBOTA A TERMINY PROCESOWE
Od wielu lat moja kancelaria 

publikuje artykuły edu-
kacyjne na tematy prawnicze oraz 
prowadzi szkolenia z zakresu prawa. 
Podstawowych aspektem przy prawi-
dłowym prowadzeniu jakiegokolwiek 
postępowania jest dotrzymywanie 
terminów procesowych. Pytania 
odnośnie zasad obliczania terminu 
pojawiają się cały czas – na szkole-
niach, podczas udzielania przez nas 
porad prawnych, w korespondencji, 
którą otrzymujemy. Dlatego po 
raz kolejny opiszemy zagadnienie 
obliczania terminów, tym razem 
jednak zwracając szczególną uwagę 
na sobotę, czyli dzień, co do którego 
zazwyczaj pojawiają się największe 
wątpliwości.

 Podstawowa zasada prawna w 
zakresie brzmi, że jeśli koniec terminu 
przypada na dzień wolny od pracy, 
za ostatni dzień terminu uważa się 
następny dzień roboczy. Czy więc 
sobota jest – czy nie jest dniem wol-
nym od pracy. Wszystko to zależy od 
tego – na potrzeby jakich postępowań 
termin jest liczony. 

Postępowanie 
administracyjne

Przy obliczaniu terminów na 
potrzeby postępowań administra-
cyjnych sobotę należy traktować 
tak, jak dzień ustawowo wolny od 
pracy. Uznał tak Naczelny Sąd 
Administracyjny w uchwale pod-
jętej w składzie siedmiu sędziów 
na wniosek Rzecznika Praw Oby-
watelskich. To oznacza, że jeśli 

ostatni dzień terminu na wykonanie 
czynności w postępowaniu admini-
stracyjnym przypadnie w sobotę, 
to termin automatycznie ulegnie 
przesunięciu na poniedziałek.

Jeżeli koniec terminu przypada 
na dzień ustawowo wolny 
od pracy, za ostatni dzień 
terminu uważa się najbliższy 
następny dzień powszedni. 
Taka zasada odnosząca się 
do postępowań administra-
cyjnych zawarta jest w art. 57 
§ 4 Kodeksu postępowania 
administracyjnego (Dz. U. 
z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze 
zm.). Problem w tym, że so-
boty nie zostały wymienione 
w ustawie o dniach wolnych 
od pracy. Od wielu lat so-
bota przestała w praktyce 
być „dniem powszednim”, 
a stała się dla większości pra-
cowników dniem wolnym 
od pracy. Urzędy są w ten 
dzień zamknięte, w wielu 
miejscowościach w soboty 
zamknięte są poczty.

W orzecznictwie sądów admini-
stracyjnych pojawiły się rozbieżności, 
czy sobota jest dniem równorzędnym 
z dniem ustawowo wolnym od pracy 
w rozumieniu tego przepisu. Wpraw-
dzie orzeczenia NSA wiążą tylko sąd, 
któremu sprawa została przekazana, 
ale ze względu na rangę NSA, kształ-
tują także linię orzecznictwa sądów 
wojewódzkich. Dlatego Rzecznik 
Praw Obywatelskich złożył wnio-
sek o podjęcie przez skład siedmiu 
sędziów NSA uchwały mającej na 

celu wyjaśnienie tej kwestii. Uchwały 
składu siedmiu sędziów mają wyższą 
rangę. Jeśli bowiem jakikolwiek skład 
sądu administracyjnego rozpozna-
jący sprawę nie podziela stanowiska 
zajętego w uchwale składu siedmiu 

sędziów, musi przedstawić powstałe 
zagadnienie prawne składowi siedmiu 
sędziów.

NSA w uchwale z dnia 15 czerwca 
2011 r., sygn. akt I OPS 1/11, pod-
jętej w składzie siedmiu sędziów, 
opowiedział się za stanowiskiem, że 
sobotę należy traktować jako dzień 
równorzędny z dniem ustawowo 
wolnym od pracy w rozumieniu 
art. 57 § 4 K.p.a. W uzasadnieniu 
NSA stwierdził m.in., że nie można 
wbrew oczywistym faktom - nie-

czynne w soboty zarówno urzędy 
organów administracji publicznej, 
jak i przeważająca większość urzędów 
pocztowych - utrzymywać, iż istnieje 
prawnie skuteczna możliwość dla 
wszystkich uczestników postępowa-

nia administracyjnego dochowania 
terminu kończącego się właśnie 
w tym dniu. 

Uchwała NSA dotyczy tylko 
postępowań administracyjnych, 
a więc np. składania odwołań od 
decyzji wydanych przez organy 
administracji. 

UWAGA: Uchwała ta nie ma 
zastosowania do spraw cywilnych. 

Kodeks cywilny zawiera przepis 
dotyczący dni wolnych od pracy 

niemal identyczny jak w Kodeksie 
postępowania administracyjnego. 
Jeżeli koniec terminu do wykonania 
czynności przypada na dzień uznany 
ustawowo za wolny od pracy, termin 
upływa dnia następnego (art. 115 

K.c. ) .  W świet le 
orzecznictwa Sądu 
Najwyższego i sądów 
cywilnych, na grun-
cie prawa cywilnego 
sobota jest trakto-
wana tak, jak każdy 
dzień powszedni. Je-
śli więc ostatni dzień 
terminu przypada 
w sobotę, to nie jest 
on przesuwany na 
poniedziałek. 

Postępowanie 
cywilne

Jeśli jest to ter-
min prawa cywilnego 
(np. termin na za-
płatę kontrahentowi, 
termin wykonania 
umowy), to obowią-

zujące przepisy nie dają podstaw do 
tego, by termin uległ automatycznie 
przesunięciu na poniedziałek. Sobo-
ta pozostaje więc ostatnim dniem 
terminu. Ta sama zasada obowiązuje 
w przypadku terminów wyznacza-
nych przez sądy w sprawach, w któ-
rych stosuje się Kodeks postępowania 
cywilnego (np. w sprawach cywilnych, 
pracowniczych). Jeśli ostatni dzień na 
dokonanie czynności (np. złożenie 
odpowiedzi na pozew, sprzeciwu od 
nakazu zapłaty) przypada w sobotę, to 

najpóźniej w sobotę należy tej czyn-
ności dokonać. Na takim stanowisku 
stoi Sąd Najwyższy, który stwierdził, 
że sobota nie jest dniem ustawowo 
wolnym od pracy w rozumieniu 
art. 115 Kodeksu cywilnego (uchwała 
składu siedmiu sędziów Sądu Najwyż-
szego z dnia 25 kwietnia 2003 r., sygn. 
akt III CZP 8/03).

Postępowanie podatkowe
Inaczej sobota jest traktowana 

przez przepisy podatkowe. Z art. 12 
§ 5 Ordynacji podatkowej (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 749 ze zm.) wynika, że 
jeżeli ostatni dzień terminu przypada 
na sobotę lub dzień ustawowo wolny 
od pracy, za ostatni dzień terminu 
uważa się następny dzień po dniu 
lub dniach wolnych od pracy. Zatem 
na gruncie Ordynacji podatkowej so-
bota jest zrównana z dniem ustawowo 
wolnym od pracy.

Tak więc bardzo ważną kwestią 
jest – jakiej sprawy dotyczy upływa-
jący w sobotę termin – i wówczas 
dopiero możemy ocenić – czy mu-
simy nasze pismo wysłać jeszcze w 
sobotę czy możemy „poczekać” z 
tym do poniedziałku. Nasza kance-
laria zawsze radzi klientom, aby nie 
czekali do ostatniego dnia terminu, 
który sobie obliczyli. Sugerujemy 
dla bezpieczeństwa wcześniejsze 
dokonywanie czynności.

W razie wątpliwości zapraszamy 
do kontaktu z naszą Kancelarią. Tel. 
781 729 460, mail biuro@kancelaria-
-porada.pl



OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY      14 NR 3 (110) 2017

Zakończyły się krajowe kwalifikacje do 
tegorocznej edycji konkursu EMAS 
Awards, przyznającego prestiżowe 

nagrody za szczególne osiągnięcia w zakresie 
zarządzania ochroną środowiska,  nazywane 
potocznie Zielonymi Oskarami. Do etapu ogól-
noeuropejskiego awansowały dwie organiza-
cje: Cemex Sp. z o.o. Cementownia Chełm – w 
kategorii organizacje sektora prywatnego oraz 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Nagrody EMAS Awards zostały ustano-
wione przez Komisję Europejską. Tematem 
tegorocznej, 12. edycji konkursu jest wspie-
ranie przejścia na model gospodarki o obiegu 
zamkniętym, polegający na zintegrowanym 
podejściu do zrównoważenia produktów i 
procesów. Wymaga to wprowadzenia odpo-
wiednich zmian na etapach produkcji towaru 
i realizacji usługi.

Ceremonia wręczenia Zielonych Oskarów 
odbędzie w maju br. na Malcie. Ale w konkur-
sie liczą się nie tylko nagrody. Nominowane 
do ogólnoeuropejskiego etapu organizacje 
stają się wzorem dla innych firm w zakresie 
przemyślanego i kompleksowego podejścia do 
zagadnień ochrony środowiska.

Cementownia Chełm została zarejestro-
wana w europejskim systemie ekozarządzania 
i audytu (EMAS) 1 września 2011 r., jako drugie 
przedsiębiorstwo z sektora produkcji cementu, 
które przystąpiło do systemu EMAS. Rok póź-
niej, przy współudziale środków z funduszy 
europejskich, wybudowano w zakładzie her-
metyczne magazyny klinkieru, co pozwoliło 
w znaczący sposób ograniczyć tzw. emisję 
niezorganizowaną z procesów magazyno-
wania klinkieru na otwartych i półotwartych 
składach oraz wtórne pylenie z dróg i placów 
wewnętrznych.                                    (max)

Cementownia Chełm z szansą na Zielonego Oskara 

Wystarczyło zniesienie zakazu wycinania drzew na działkach należących do osób fizycznych, by 
poszły w ruch pilarki i siekiery. Każdy pretekst był dobry: obawa przed powaleniem, opadające 
liście, które trzeba wciąż sprzątać, cień, zabieranie wody kwiatkom i warzywom, bo niemodne 

i lepiej zrobić miejsce tujom.
Niestety, zapłacimy za to wszyscy. I to słono. Drzewa nie tylko „produkują” życiodajny tlen, absorbując 

dwutlenek węgla, ale wytwarzają też fitoncydy, tj. lotne substancje, które hamują rozwój bakterii i grzybów 
oraz je unicestwiają. Przodują w tym brzoza, dąb, orzech i sosna.

Fitoncydy oczyszczają też powietrze z różnego rodzaju zanieczyszczeń, odkażają górne drogi oddechowe 
(zwłaszcza sosna), a biorąc również udział w jonizacji powietrza, poprawiają nasze samopoczucie, zwiększają 
zdolność koncentracji, zmniejszają uczucie bólu.

Według medycyny naturalnej najkorzystniejszy wpływ na ludzki organizm mają akurat te drzewa, których 
pozbywano się masowo: brzozy, kasztanowce, lipy, akacje i wierzby, a także dęby, buki, sosny i jodły.

• Brzoza, uważana za najbardziej przyjazne nam drzewo, neutralizuje szkodliwe promieniowanie i podobnie 
jak buk – koi nerwy i pozytywnie nastraja.

• Kasztanowiec umacnia w nas wiarę w swe możliwości, oddala niepokoje, pomaga w bezsenności.
• Lipa odpręża, wycisza, inspiruje do tworzenia, jest źródłem natchnienia dla artystów.
• Akacja mobilizuje do działania.
• Wierzba poprawia nastrój.
• Dąb przywraca życiową energię, przyspiesza rekonwalescencję, redukuje uczucie zmęczenia. 
• Buk pomaga odzyskać pewność siebie, pomaga pozbyć się stresu, pobudza krążenie.
• Sosna dodaje pozytywnej energii, uspokaja, pomaga w leczeniu górnych dróg oddechowych. 
• Jodła pozytywnie nastraja.    

Jeżeli zatem lekkomyślnie pozbyliśmy się takich gatunków ze swego otoczenia, czym prędzej zasadźmy 
w ich miejsce młode drzewka. I raczej nie odgradzajmy się już od świata kordonem żywotników,  tj. wszech-
obecnych dziś w Polsce tui. Bo z kolei tuje, cisy i niektóre jałowce zawierają w swych igiełkach substancje 
toksyczne i trujące.

Po wielkiej wycince - 
pora na sadzenie drzew
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Dzięki badaniom, przeprowadzonym przez 
Amerykańską Agencję Kosmiczną, udało się ustalić, 
które rośliny najskuteczniej oczyszczają powietrze z 
niebezpiecznych dla naszego zdrowia i życia związków 
chemicznych, pochodzących ze spalin, dymu papiero-
sowego, detergentów czy wszelkiego rodzaju środków 
czyszczących. Wśród 18 gatunków zalecanych przez 
NASA są m. in. paprocie, draceny, bluszcz pospolity i 
chryzantemy wielokwiatowe. 

Co zatruwa? Co odtruwa?
Lista trucicieli występujących w powietrzu, którym 

oddychamy na co dzień, jest w za-
sadzie krótka: amoniak, benzen, 
ksyleny, trichloroetylen, aldehyd 
mrówkowy. Problem w tym, że 
nie sposób się z nimi nie stykać. 

Amoniak występuje np. w 
płynach do mycia okien, pa-
stach do podług czy w nawozach 
sztucznych. A jest to substancja 
silnie toksyczna – podrażnia oczy, 
wywołuje kaszel i duszności. 

Rośl iny najskutecznie j 
oczyszczające pomieszczenie z 
oparów amoniaku to chryzan-
tema wielokwiatowa, dracena 
odwrócona, rapis wyniosły, liriope 
szafirkowata i anturium Andrego.

Benzen jest silnie toksyczny 
- podrażnia oczy i drogi oddecho-
we, wywołuje nudności, zawroty i ból głowy. I w dodatku 
- rakotwórczy. Występuje w plastikach, detergentach, 
dymie papierosowym, klejach, woskach, pestycydach.    

Naturalne odtrutki na benzen to chryzantema, 
dracena (wonna i odwrócona), bluszcz pospolity, san-
sewieria gwinejska, epipremnum złociste,  aglaonema i 
skrzydłokwiat.

Ksyleny – substancja występująca w wyrobach 
skórzanych, spalinach i dymie tytoniowym. Drażni ślu-
zówkę gardła, wywołuje nudności i ból głowy, uszkadza 
wątrobę i nerki.

Zielony sposób na ksyleny to daktylowce niskie, 

paprocie (nephrolepis obliterata i wyniosły), zielistka 
Sternberga, figowiec benjamiński, anturium Andrego, 
liriope szafirkowata, rapis wyniosły, gerbera Jamesona, 
bluszcz pospolity, sensewieria gwinejska, dracena od-
wrócona, skrzydłokwiat i chryzantema.

Trichloroetylen jest substancją narkotyczną i rako-
twórczą. Jego wdychanie powoduje ból głowy, nudności, 
wymioty, otępienie. Występuje w tuszach do drukarek, 
farbach i lakierach.

Nasycone nim powietrze oczyszczą wymieniane już 
wcześniej liriope, gerbera, dracena, bluszcz, sansewiera, 
skrzydłokwiat i chryzantema.

Aldehyd mrówkowy wystę-
puje m. in. w torbach i ręczni-
kach papierowych. Wdychany 
– podrażnia śluzówki nosa i 
gardła, powoduje obrzęki krtani 
oraz płuc.

Odtrutką na aldehyd są 
wszystkie z osiemnastu roślin, 
uznanych przez NASA za najle-
piej oczyszczające powietrze.

Jak one to robią? Jak 
możemy im pomóc?

Zdaniem specjalistów, za 
oczyszczanie powietrza ze szko-
dliwych substancji odpowiada  
znacząco układ korzeniowy ro-
ślin i powiązane z poszczególny-
mi gatunkami mikroorganizmy, 

żyjące w glebie doniczkowej. Dlatego warto zadbać o to, 
by powietrze docierało do korzeni roślin i przepływało 
przez glebę. Optymalnym rozwiązaniem jest wymuszanie 
obiegu powietrza za pomocą wentylatorów. Podobny, 
choć słabszy, efekt można uzyskać stosując specjalne 
przewiewne podłoża, oferowane przez sklepy ogrodnicze.       

Przede wszystkim pamiętajmy jednak o tym, że 
rośliny mają też swoje wymagania - jedne wolą stano-
wiska nasłonecznione, inne półcień; potrzebują różnej 
wilgotności powietrza, różnej temperatury otoczenia, 
różnego podlewania czy nawożenia. I że nie wszystkie 
są łatwe w pielęgnacji.                                                 (max)

Najzdrowiej wśród roślin  
wybranych przez NASA

daktylowiec niski lubi stanowiska jasne, 
przewiewne

sansewieria gwinejska lubi miejsca sło-
neczne

bluszcz pospolity – stanowiska jasne, pół-
cieniste lub nawet cieniste

skrzydłokwiat podczas kwitnie-
nia wymaga miejsca półcieniste-
go, zimą – jasnego

dracena wonna nie lubi palącego słońca

gerbera wymaga bardzo dużo światła

paprocie (nefrolepis wyniosła i obliterata) 
lubią stanowiska jasne, ale bez bezpośred-
niego nasłonecznienia

zielistka Sternberga najlepiej czuje się na 
stanowiskach jasnych, również słonecznych, 
ale znosi również miejsca zacienione

aglaonema (aglonema) zadowala się małą 
ilością światła, ale w pomieszczeniach b. 
ciepłych  i o wysokiej wilgotności

dypsis lutescens

figowiec benjamiński – lubi stanowiska 
jasne, ale nie znosi intensywnego południo-
wego słońca

epipremnum złociste lubi stanowiska jasne, 
ale również półcieniste 

anturium Andrego nie lubi pełnego słońca, 
stanowisko jasne do półcienistegoliriope szafirkowata

rapis (palma) wyniosły lubi stanowiska pół-
cieniste lub jasne, bez bezpośredniego słońca
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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 ROZRYWKI

1 9 3 6

2

4 5 3 8

1 3 2

6 8 1

2

2 8

8 1 3 4

5 9 1 3

*   HUMOR   *
Rozmowa dwóch facetów: 
- Chodź ze mną pogratulo-
wać Stefanowi. Dziecko mu 
się urodziło. 
- Tak? A co ma? 
- Wyborową.

JJJ
Dwaj koledzy przy piwie:  
- Nie ożeniłbym się nigdy  
z mądrą kobietą!  
- I słusznie, małżeństwa 
powinny być dobrane...

JJJ
Przychodzi facet do lekarza 
i mówi: 
- Panie doktorze, moja 
żona tydzień temu wy-
jechała, a ja opiekuję się 
naszym synkiem. Codzien-
nie go kąpię, ubieram w 
czyste rzeczy, chodzę z nim 
na spacer, a mimo to schudł 
już 6 kilogramów! Co mam 
robić? 
- A czym go pan karmi? 
- O rany, wiedziałem,  
że o czymś zapomnę!

JJJ
Egzamin z botaniki u wyjąt-
kowo złośliwego profesora:  
- Zadam panu tylko jedno 
pytanie: Ile liści jest na tym 
drzewie, które rośnie tu za 
oknem?  
- 2736 liści, pada odpo-
wiedź.  
- A skąd pan to u licha wie!?  
- A to już jest drugie pyta-
nie, panie profesorze...

JJJ
- Franek, dzisiaj mija 
trzydzieści lat od naszego 
ślubu. Może zarżnąć kurę?  
- A co ona winna?

JJJ
- Dlaczego nie ratował pan 
tonącej żony?  
- A skąd ja mogłem wie-
dzieć, że tonie? Darła japę, 
jak zwykle.

JJJ
Moja żona myśli, że oblała 
egzamin na prawko  
w momencie, w którym nie 
zatrzymała się przed zebrą.  
Ja wiem, że stało się to już 
w momencie wjechania do 
ZOO.

JJJ
Mąż do żony: 
- Piwo się skończyło! Sko-
czysz do sklepu? 
- Ale dziś jest bardzo ślisko, 
na chodniku jest lód, jeszcze 
się wywrócę! 
- To kup w puszce, żeby się 
nie stłukło.

JJJ
Mąż do żony, po kilku 
godzinach kłótni:  
- Ok, mogę się z tobą zgo-
dzić, ale to i tak nic nie da.  
- Dlaczego?  
- Bo i tak oboje będziemy 
wtedy w błędzie.

JJJ
Nauczyciel historii wpada 
zdenerwowany do pokoju 
nauczycielskiego i mówi do 
dyrektora:  
- Ech, ta licealna 2a! Nie 
wytrzymam z tymi bara-
nami! Pytam ich, kto wziął 
Bastylię, a oni krzyczą, że to 
żaden z nich!  
- Niech się pan nie dener-
wuje - uspokaja dyrektor 
- może to rzeczywiście ktoś 
z innej klasy?

JJJ
Teściowa do zięcia: 
- Nigdy się nie zrozumiemy! 
Ja jestem zagorzałą kato-
liczką. 
- Ale ja przecież też jestem 
za gorzałą.

JJJ
Blondynka u lekarza:  
- Panie doktorze, czy tran 
trzeba naprawdę dodawać 
do herbaty? To tak obrzydli-
wie smakuje...  
- Ale dlaczego chce pani go 
dodawać do herbaty?!  
- Na opakowaniu jest wy-
raźnie napisane: 2x dziennie 
łyżeczka do herbaty.

JJJ
- Synku, jesteś taki nie-
grzeczny, weź przykład z 
tatusia. 
- Mamo, ale tata siedzi w 
więzieniu...  
- Tak, ale niedługo wyjdzie 
za dobre sprawowanie!

JJJ

O Tłustym Czwartku już 
prawie zapomnieliśmy. 

Ale może warto przypomnieć, bo 
wszystkie innowacyjne formy akcji 
promujących Związek są cenne…

Tego dnia  w Spółdzielni Miesz-
kaniowej „CZYN” w Słupsku wszyscy 
pracownicy zostali poczęstowani 
pączkami. Związki zawodowe zaku-
piły je w jednej z najlepszych piekarni 
w mieście. Przystrojonymi pączkami 
poczęstowano zarówno pracowników 
Spółdzielni, jak i gości w tym dniu 
odwiedzających Spółdzielnię. 

  Anna Potoczna

SŁODKA PROMOCJA

Na zdjęciu dwie panie ze Związku, a jedna 
jeszcze dojrzewa do decyzji o wstąpieniu 
do Związku „Budowlani”. 


