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Protestują pracownicy oświaty

Związek Nauczycielstwa Polskiego zorga-
nizował w kilkunastu miastach pikiety 

pracowników oświaty. Wzięli w nich udział także 
rodzice, samorządowcy, dyrektorzy, naukowcy, 
liderzy lokalnych środowisk, przedstawiciele 
organizacji pozarządowych i edukacji niepu-
blicznej. Według ZNP w pikietach, które odbyły 
się przed urzędami wojewódzkimi, uczestniczyło 
25 tysięcy osób.

ZNP protestuje przeciwko planowanym 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmianom w oświacie, przede 
wszystkim – przeciwko likwidacji gimnazjów.

Związek Nauczycielstwa Polskiego uważa, że „zmiany w edukacji 
przedstawione 16 września 2016 r. przez minister edukacji Annę Zalewską 
w projektach aktów prawnych to cofnięcie się w czasie do roku 1999”.  
„(...) projektowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reforma ustroju 
szkolnego ma charakter rewolucyjny, ponieważ zburzy wszystkie struktury 
systemu tworzone przez wiele lat i w krótkim czasie dotknie wszystkich 
poziomów edukacyjnych, będzie niezwykle kosztowna, a koszty te w głównej 
mierze poniosą jednostki samorządu terytorialnego, stworzy więcej zagrożeń 
niż szans dla dobrej edukacji, jej skutkiem będzie obniżenie poziomu 
jakości edukacji i zaprzepaszczenie wypracowanych przez szkoły osiągnięć, 
spowoduje zwolnienia w oświacie: nauczycieli, dyrektorów i pracowników 
szkolnej administracji i obsługi, przede wszystkim z gimnazjów, niszczy 
autonomię nauczyciela” - czytamy w petycji adresowanej do premier Beaty 
Szydło, złożonej na ręce wojewodów. Zdaniem ZNP likwidacja gimnazjów 
to destrukcja systemu oświaty.

Związkowcy z ZNP zwrócili się do premier Beaty Szydło o spotkanie, 
które może (ich zdaniem) poprawić jakość dialogu prowadzonego dotychczas 
przez kierownictwo resortu edukacji i przyczynić się do wypracowania jak 
najlepszych rozwiązań w edukacji.

Przewodniczący ZNP Sławomir Broniarz podkreślił, że protest nie 
wyczerpuje możliwości związku. „W związku rozważamy różne formy 
kolejnych protestów - marsze, żywe łańcuchy, do strajku włącznie” - mówił.

Związkowcy z KGHM domagają się programu naprawczego

Związek Zawodowy Pra-
cowników Przemysłu 

Miedziowego, który zrzesza 8 
tysięcy pracowników grupy ka-
pitałowej KGHM, domaga się od 
rządu i władz podjęcia rozmów 
na temat programu naprawczego 
spółki. Związkowcy zapowiedzie-
li, że w przypadku niespełnienia postulatu dojdzie do zaostrzenia protestu.

„Lawinowo rosnące zadłużenie zbliżające się do poziomu 10 mld zł, 
znaczne ograniczenia inwestycji umożliwiających dalszą stabilną produkcję, 
dramatyczne pogorszenie się poziomu bezpieczeństwa pracy będące skutkiem 
ignorancji i braku odpowiedzialności oraz poszanowania pracowników przez 
nadzór, spadek wynagrodzeń pracowniczych i powolna redukcja stabilnych 
miejsc pracy - to sytuacja w jakiej znalazł się KGHM po 8 latach rządów 
koalicji PO/PSL oraz roku sprawowania władzy przez PiS. Na to nakłada się 
rosnąca patologia łamania podstawowych norm czasu pracy. Pracownicy stali 
się ekonomicznymi zakładnikami w realizacji zabójczych planów produkcji 
zakładających pracę w święta i dni wolne od pracy przy skandalicznie niskich 
wynagrodzeniach za pracę w „dni czarne” (...). Oświadczamy, że sytuacja w 
polskim przemyśle miedziowym jest krytyczna i grozi zapaścią całego naszego 
regionu. To setki tysięcy dobrych, polskich miejsc pracy. Jakie skutki przynosi 
upadek całych branż obserwowaliśmy patrząc na śmierć polskich stoczni. 
Widać to też na przykładzie kopalń węglowych. Z miesiąca na miesiąc spada 
tam zatrudnienie. Zmniejszają się też dochody państwa z tytułu podatków 
rosną natomiast wydatki przeznaczane na pomoc społeczną.  My, pracownicy 
związani z przemysłem miedziowym nie chcemy by również i nam przypadł 
w udziale taki los. Stanowimy grupę wielu tysięcy ludzi, którzy związali 
swój los z tą branżą i chcą jej dalszego rozwoju” - czytamy w oświadczeniu 
podpisanym przez przewodniczącego Związku Zawodowego Pracowników 
Przemysłu Miedziowego Ryszarda Zbrzyznego.

Związkowcy domagają się likwidacji, a przynajmniej ograniczenia 
podatku od kopalin, który od 2012 roku dusi miedziowego giganta. W ubie-
głym roku spółka zapłaciła blisko 1,5 mld złotych podatku od kopalin. Nie 
zgadzają się ze stwierdzeniem, że problemy spółki to rezultat dekoniunktury 
na światowym rynku miedzi.

Przegląd związkowych 
wydarzeń w Polsce

cd. na str. 4

W siedzibie Ministerstwa Infra-
struktury i Budownictwa od-
było się spotkanie Komitetu 

Honorowego Centralnych Obchodów Dnia 

Pod koniec września odbyło się posie-
dzenie Rady Ogólnopolskiego Poro-
zumienia Związków Zawodowych. Na 

zaproszenie Jana Guza – przewodniczącego OPZZ, 
obok członków Rady, wzięli w nim udział Zbi-
gniew Ryfka – zastępca głównego inspektora pracy, 
Halina Tulwin – dyrektor Departamentu Prawnego 
GIP, Jarosław Leśniewski – dyrektor Departamentu 
Legalności Zatrudnienia GIP, Krzysztof Kowalik – 
dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli oraz 
Zbigniew Kowalczyk – dyrektor Departamentu 
Prewencji i Promocji.

Wiesława Taranowska – wiceprzewodnicząca 
OPZZ przedstawiła projekt wniosków Rady OPZZ 
ws. oceny sprawozdania z działalności Państwowej 
Inspekcji Pracy za rok 2015 oraz współdziałania 
organizacji związkowych zrzeszonych w OPZZ 
z PIP w obszarze ochrony pracy. Do oceny pracy 
Państwowej Inspekcji Pracy odniósł się zastępca 
GIP Zbigniew Ryfka. Mówił m.in. o problemie 
powszechnego zastępowania umów o pracę tzw. 
umowami śmieciowymi. Jego zdaniem tylko 
zmiany w prawie zachęcą pracodawców do zawie-

rania umów o pracę. Nawiązał też do problemu 
zbyt niskich kar dla nieuczciwych pracodawców, 
nieinformowania związków zawodowych o fakcie 
prowadzenia kontroli przez PIP w zakładzie pracy, 
powolnej procedury sądowej oraz porad telefonicz-
nych udzielanych przez jednostki Państwowej 
Inspekcji Pracy.

Podczas posiedzenia Rady przedstawione 
zostały wnioski w zakresie proponowanych zmian 
wewnątrzorganizacyjnych w OPZZ, które zapadły 

podczas spotkań poszczególnych branż OPZZ. Jak 
informuje kierownictwo OPPZ, celem tych zmian 
jest m.in. lepsza reprezentacja praw pracowników, 
zwiększenie liczby członków, wykorzystywanie 
nowych form komunikacji i dotarcia do pracow-
ników oraz uczących się. Powołany został zespół 
ds. aktywizacji i usprawniania ogniw związkowych, 

którego celem będzie zbieranie, analizowanie oraz 
inspirowanie działań w tym zakresie.

Wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzi-
kowski przedstawił stan prac nad projektem nowe-
lizacji ustawy o związkach zawodowych. Na temat 
prac Komisji Kodyfikacyjnej ds. zmian w prawie 
pracy wypowiedział się przedstawiciel OPZZ w 
komisji dr. Liwiusz Laska. Powołana nie tak dawno 
Komisja Kodyfikacyjna dąży do opracowania 
zmian w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy. 

Krytyczne stanowisko OPZZ w sprawie projektu 
budżetu państwa na rok 2017 przedstawił dyrektor 
Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy 
Strukturalnych Norbert Kusiak.

Ponadto członkowie Rady OPZZ zostali 
poinformowani o proponowanych zmianach 
oraz zastrzeżeniach związków zawodowych w 

zakresie propozycji dotyczących obniżenia wieku 
emerytalnego oraz zmian w systemie ubezpieczeń 
społecznych.

W posiedzeniu Rady OPZZ udział wzięli 
przedstawiciele ZZ „Budowlani”, przewodni-
czący Branży Budownictwo Zbigniew Janowski, 
członkowie Rady Anna Bujnowska i Tomasz 
Nagórka oraz członek Prezydium OPZZ Henryk 
Moskwa.

Tomasz Nagórka

Z posiedzenia 
Rady OPZZ
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W sali kieleckiego Grand Ho-
telu odbyły się tegoroczne 
obchody Dnia Budowlanych 

Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa. Przybyli na nie licznie człon-
kowie Izby. Niektórzy z nich pokonali wiele 
kilometrów, jadąc z budów w oddalonych 
rejonach kraju.

O bieżących spra-
wach  środowiska przy-
pomniał w skrócie prezes 
Izby Wojciech Płaza, w 
tym przede wszystkim o 
tym co przeszkadza, a co 
wspiera  budowlanych w 
pełnieniu funkcji tech-
nicznych w budownictwie. 
Podkreślił, że osiągnięcia 
budowlanych mają miej-
sce w bardzo trudnym 

okresie dla budownictwa, z braku zleceń i nie 
zawsze poprawnych zjawisk panujących na 
rynku. Podziękował wszystkim budowlanym 
za solidną pracę, instytucjom i organizacjom 
za współpracę z Izbą w minionym roku.

Obecna na uroczystości wojewoda 
świętokrzyski Agata Wojtyszek podziękowała 

budowlanym za trud  w realizacji codziennych 
zadań, gratulowała tym, którzy otrzymali 
wyróżnienia i zostali odznaczeni. 

Gratulacje i życzenia w imieniu społecz-
ności akademickiej Politechniki  Świętokrzy-
skiej przekazała dziekan Wydziału Inżynierii 
Środowiska, Geomatyki I Energetyki prof. 

Lidia Dąbek. 
Pozdrowienia 
oraz życzenia 
o d  p r e z e s a 
Polskiej Izby, 
złożył Andrzej 
Pieniążek, czło-
nek Prezydium 
Krajowej Rady 
PIIB.

O d z n a k i 
honorowe „Za 
zasługi dla Bu-

downictwa” otrzymali: Zbigniew Dusza, Sta-
nisław Rozin, Stefan Szałkowski. Odznaki 
„Zasłużony dla Drogownictwa” – Marek Ba-
dziński, Jerzy Gromniak, Zbigniew Major. 
Kapituła Odznaki „Zasłużony dla Budownic-
twa” przyznała to odznaczenie  Marianowi 
Skawińskiemu. Anna Kawiorska i Barbara 
Kieres otrzymały srebrne odznaki PIIB.

 W spotkaniu uczestniczyli m.in. 
Barbara Kieres, dyrektor Wojewódzkie-
go Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, 

Anna Bujnowska, przewodnicząca  Okręgu 
Świętokrzyskiego Związku Zawodowego 
„Budowlani”, dziekan Wydziału Inżynierii 
Środowiska, Geomatyki i Energetyki prof. Li-
dia Dąbek i dziekan Wydziału Budownictwa 
i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej 
prof. Marek Iwański, przewodniczący  
stowarzyszeń naukowo-technicznych, przed-
stawiciele administracji samorządowej oraz 
nadzoru budowlanego.                                   

(śoiib/red)

...w Świętokrzyskiej OIIB

DZIEŃ BUDOWLANYCH 2016

Instytut Techniki Budowlanej

Izba
 Projektowania Budowlanego

Konfederacja Budownictwa
i Nieruchomości

Polska Federacja Organizacji  
Zarządców Administratorów 
i Właścicieli Nieruchomości

Polska Izba 
Inżynierów Budownictwa

Polski Związek Inżynierów 
i Techników Budownictwa

Polski Związek 
Pracodawców Budownictwa

Związek Rewizyjny

Spółdzielni Mieszkaniowych RP

Stowarzyszenie 
Producentów Betonów

Pomorsko-Kujawska 
Izba Budownictwa

Związek Zawodowy 
„Budowlani” - koordynator

WSPÓŁORGANIZATORZY
CENTRALNYCH UROCZYSTOŚCI

DNIA BUDOWLANYCH 2016
Warszawa

AIRPORT HOTEL OKĘCIE
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cd. ze str. 2

Rolnicy blokowali drogi na Podlasiu

Ro l n i c y , 
w s p a r c i 

przez OPZZ Rolni-
ków i Organizacji 
Rolniczych, przez 
kilka dni, poprzez 
wolną jazdę trakto-
rami, blokowali drogę łączącą Białą Podlaską z Międzyrzeczem. Powodem 
protestu jest nierozwiązany problem interwencyjnego skupu tuczników 
z terenów, gdzie stwierdzono występowanie afrykańskiego pomoru świń. 

Jak twierdzą rolnicy, do tej pory słyszą ze strony władz tylko obietnice. 
Każdy dużo mówi, jednak wciąż nie ma konkretów ani też nikt się nie wywią-
zuje z tego co nam obiecują – mówi jeden z nich. Świnie skupuje tylko jeden 
zakład, który do tej pory odebrał około 2 tysięcy sztuk zwierząt. Tymczasem 
na tym terenie wciąż znajduje się prawie 10 tysięcy już przerośniętych świń. 
– Ich wartość spada, a my ponosimy koszty. Przecież trzeba im dawać jeść, a 
karma kosztuje – dodają rolnicy. 

Główne postulaty rolników to rozwiązanie problemu afrykańskiego 
pomoru świń (ASF), w tym zmniejszenia populacji dzików, zablokowanie 
ratyfikacji międzynarodowej umowy CETA pomiędzy Kanadą a Unią 
Europejską, delegalizacja Polskiego Związku Łowieckiego i powołanie w jego 
miejsce Narodowej Rady Łowieckiej oraz  odwołanie trzech wojewódzkich 
lekarzy weterynarii. 

Podczas blokady protestujący przepuszczali samochody wahadłowo, 
prawym pasem, co kilkanaście minut. Korki sięgały około 2 km. Policja 
wyznaczyła objazdy.

Nie dla związkowych flag w Opel Gliwice
Do związków zawodowych 

działających w fabryce samocho-
dów marki Opel w Gliwicach trafiło 
pismo przedstawicieli przedsiębior-
stwa pouczające o konsekwencjach 
zamieszczania transparentów, flag i 
ogłoszeń na terenie zakładu.  „Jakiekolwiek działanie polegające na zamiesz-
czaniu oznaczeń, flag, transparentów i bannerów na budynkach i budowlach 
należących do General Motors Manufacturing Poland może stanowić bez-
prawną ingerencję w prawo własności” - czytamy w piśmie podpisanym przez 
Jacka Żarnowieckiego, dyrektora działu personalnego w gliwickim zakładzie, 
który w liście powołuje się też na zapisy wewnętrznego regulaminu pracy. 

Związkowcy odpowiadają, że nie dadzą się zastraszyć. Zapowiadają, że 
nie zdejmą flag do momentu pozytywnego rozstrzygnięcia sporu. 

Zdaniem strony pracowniczej, sprawa usunięcia emblematów związko-
wych ma powiązanie z rozmowami na temat wynagrodzeń, bo pracodawca 
powiedział, że jeśli flagi nie znikną, nie będzie rozpoczęcia rozmów. Dodatko-
wo dyrekcja żąda powiązania rozmów płacowych ze zmianą obowiązującego 
w zakładzie systemu pracy. 

Sprawa dotyczy kilku flag i banerów, które wiszą od strony bramy wjaz-
dowej i parkingu przy fabryce. Wiszą one od początku roku w związku ze 
sporem dotyczącym harmonogramów czasu pracy w przedsiębiorstwie oraz 
porozumienia dotyczącego zasad współpracy z organizacjami związkowymi.

Zebrał: Tomasz Nagórka

Gala z okazji 20 - lecia Pomorsko-
-Kujawskiej Izby Budownictwa

23 września br. w Miejskim Centrum 
Kultury przy ul. Marcinkowskiego  
w Bydgoszczy odbyła się uroczysta 

gala z okazji 20 – lecia Pomorsko – Kujawskiej 
Izby Budownictwa, połączona z obchodami Dnia 
Budowlanych 2016.

W uroczystości udział wzięło wielu gości, m. 
in. wiceminister infrastruktury i budownictwa 
Tomasz Żuchowski, senator RP Jan Rulewski, 
wicewojewoda kujawsko – pomorski Józef 
Ramlau,  wicemarszałek województwa kujawsko 
– pomorskiego Zbigniew Ostrowski, bp Jan 
Tyrawa – ordynariusz diecezji bydgoskiej, radni 
sejmiku województwa kujawsko – pomorskiego: 
Dorota Jakuta i Roman Jasiakiewicz, wiceprezy-
dent Bydgoszczy Anna Mackiewicz,  Zbigniew 
Janowski – przewodniczący ZZ „Budowlani”, 

Jan Styliński – prezes Zarządu Polskiego Związku 
Pracodawców Budownictwa i wielu innych.

W czasie uroczystości Henryk Karczewski 
– pierwszy Prezydent Izby przypomniał powody, 
jakimi kierowali się założyciele Izby, oraz krótko 
nakreślił 20 – letnią historię P-KIB.

Pracownicy firm zrzeszonych w Pomorsko 
– Kujawskiej Izbie Budownictwa otrzymali z rąk 

ministra Tomasza Żuchowskiego oraz wicewo-
jewody kujawsko – pomorskiego Józefa Ramlau 
odznaczenia państwowe i resortowe.

Krzyże Zasługi otrzymali:
Waldemar Kapczyński – Złoty Krzyż Zasługi
Elżbieta Boniecka – Brązowy Krzyż Zasługi
Adrian Sarnecki - Brązowy Krzyż Zasługi

Medal Złoty za Długoletnią 
Służbę otrzymali:

Ryszard Głowacki, Bogumiła Jaguszewska, Marek 
Juras, Stanisław Pasternak, Lech Witurski, Jolanta 
Bujak, Henryk Górecki, Katarzyna Jaskulska, 
Marian Karaszkiewicz, Piotr Kempiński, Andrzej 
Pawłowski, Grzegorz Szymkowiak, Elżbieta 
Wojciechowska.

Honorową odznakę „Za zasługi 
dla Budownictwa” otrzymali:

Egon Kalinowski, Piotr Kamiński, Mirosław 
Kowalski, Józef Tomaszkiewicz i Mirosław 
Wesołowski.

Złotą odznakę „Zasłużony 
dla Budownictwa” 

z rąk Zbigniewa Janowskiego 
odebrał Mieczysław Iciachowski. 

Pomorsko-Kujawska Izba 
Budownictwa z okazji jubile-
uszu 20-lecia otrzymała Medal 
Prezydenta Miasta Bydgoszcz. 
Wyróżnienie wręczyła wice-
prezydent miasta Anna Mac-
kiewicz.

Przewodniczący Związku 
Zawodowego „Budowlani” wrę-
czył przyznaną Izbie Honorową 
Odznakę „Zasłużony dla Bu-
downictwa dla Zbiorowości”. 

Zbigniew Janowski, przekazując 
w imieniu Związku Zawodowego 
„Budowlani” życzenia członkom 
Izby powiedział m.in.

   (…)Gratuluję Państwu Jubile-
uszu i wypracowanej przez minione 
XX lat ważnej pozycji wśród organi-
zacji sektora budowlanego, nie tylko 
w regionie pomorsko – kujawskim 
ale także w całym kraju. Izba jest 
ważną organizacją samorządu go-
spodarczego budownictwa, zasłużoną 
dla jego rozwoju i mogącą pochwalić się bogatym 
dorobkiem swej działalności w mijającym dwu-
dziestoleciu.(…) Przekazując w imieniu Związku 
Zawodowego „Budowlani” nasze życzenia, wy-
rażam jednocześnie nadzieję, że kolejne lata będą 

czasem wspólnych inicjatyw naszych organizacji 
i efektywnego współdziałania całego środowiska 
budowlanego. To współdziałanie i koordynacja 
inicjatyw szczególnie teraz, w sytuacji nawarstwie-
nia się wielu istotnych problemów sektora, ale też 
wobec nowych szans rozwoju branży, będzie nam 
szczególnie potrzebne.(…)

Także Pomorsko – Kujawska Izba Budownic-
twa uhonorowała wyróżnieniami osoby i firmy 
zasłużone dla rozwoju Izby.

Honorowe Członkostwo Pomorsko – Ku-
jawskiej Izby Budownictwa otrzymali:

Edward Szymański, Henryk Karczewski oraz 
Jan Szopiński.

Osoby i firmy zasłużone dla Izby otrzymały 
także Odznakę „Zasłużony dla Pomorsko – Ku-
jawskiej Izby Budownictwa” oraz pamiątkowe 
statuetki. 

Po wręczeniu odznaczeń nastąpiła uroczysta 
restytucja sztandaru. Biskup Jan Tyrawa oraz 
ksiądz kanonik Ryszard Pruczkowski dokonali 
poświęcenia sztandaru. 

W drugiej części uroczystości zebrani goście 
mogli podziwiać występ Zespołu Pieśni i Tańca 
„Ziemia Bydgoska” pod kierunkiem Elżbiety 
Kornaszewskiej – Rogackiej.

(A.Janowska – Drążyk/red)

DZIEŃ BUDOWLANYCH 2016
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W dniach 30 września – 2 października 2016 r. w miejscowości 
Szymbark na Kaszubach członkowie Związku Zawodowego 
„Budowlani” Okręgu Pomorskiego spotkali się z okazji 

tradycyjnych obchodów Święta Budowlanych.
Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się posiedzeniem Zarządu Okręgu 

Pomorskiego, w którym wzięli udział także przewodniczący organizacji 
zakładowych. Pierwszy dzień obchodów zwieńczyło związkowe spotkanie 
przy grillu, które potrwało aż do północy.

Sobota rozpoczęła się od przejazdu bryczkami do „Centrum Edukacji 
i Promocji Regionu” w Szymbarku, gdzie na uczestników imprezy czekały 
liczne atrakcje. Największe zaciekawienie wzbudziła wizyta w „Domu do góry 
nogami”. Każdy, kto odważył się tam wejść, doświadczał zawrotów głowy i 
efektu „zawirowań błędnika”. Można też było podziwiać wpisaną do Księgi 
Światowych Rekordów Guinnessa najdłuższą deskę świata i zrobić zakupy w 

browarze oferującym regionalne piwa.
Związkowcy zwiedzili także drewniany Dom Sybiraka, przewieziony 

do Szymbarka spod Irkucka, oraz barak, w jakim mieszkali więźniowie 
sowieckich łagrów. Obejrzeli XIX-wieczny dom „traperów” kaszubskich, 
którzy osiedlili się w Kanadzie, a także dom potomków osadników polskich 
z tureckiego Adampola. Duże wrażenie wywołał zrekonstruowany bunkier 
„Gryfa Pomorskiego” z czasów II wojny światowej, gdzie w całkowitej ciem-
ności można doświadczyć efektów akustycznych będących odtworzeniem 
nalotu bombowego.

W programie spotkania znalazło się także szkolenie dla społecznych 
inspektorów pracy, które poprowadził inspektor z Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Gdańsku Piotr Gronczewski. W ciekawych zajęciach uczestniczyli 
nie tylko sipowcy, lecz również wszyscy członkowie Związku zainteresowani 
poruszanymi zagadnieniami. Wykładowca w wyczerpujący sposób omówił 
m.in. problem wypadków przy pracy, posługując się wieloma autentycznymi 
przykładami.

Na rozpoczęcie uroczystej kolacji wiceprzewodniczący Zarządu Okręgu 
Mirosław Konkel odczytał życzenia z okazji Dnia Budowlanych od prze-
wodniczącego ZZ „Budowlani” Zbigniewa Janowskiego.

Przewodniczący ZOP Mirosław Karpiński podziękował za zorgani-
zowanie obchodów Święta Budowlanych członkom Zarządu Organizacji 
Międzyzakładowej w ZPS „Lubiana”. Na ręce przewodniczącej Sylwii 
Błaszkowskiej złożył okolicznościowy dyplom dziękując za dotychczasową 
działalność związkową. Członek Zarządu w ZPS „Lubiana” Mirosław Simon 
odebrał pamiątkową statuetkę z okazji Święta Budowlanych i 125-lecia ruchu 
związkowego.

Po części oficjalnej odbyła się zabawa przy muzyce zespołu Roma. 
Wielkie wrażenie wywołał występ – niespodzianka 6-osobowej orkiestry 

grającej tradycyjne melodie, która punktualnie o godz. 23.00 wkroczyła 
na salę i porwała wszystkich do tańca. Uczestnicy spotkania bawili się 
wspaniale i długo.

Zarząd Okręgu Pomorskiego

...w Okręgu Pomorskim

...w Okręgu Małopolskim
Działacze Związku Zawodowego „Budow-

lani” z Okręgu Małopolskiego świętowali 
Dzień Budowlanych w Krakowie. Uroczy-

stości otworzył przewodniczący Okręgu Małopolskie-
go Zdzisław Kuczyński. W swoim wystąpieniu odniósł 
się do sytuacji, w której znajdują się branża budowlana 
i branże pokrewne. Podziękował wszystkim za dotych-
czasową działalność oraz życzył, aby w kolejnych latach 
poprawiła się sytuacja, w której aktualnie znajdują się 
związki zawodowe. 

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele 
organizacji podstawowych z  branż, w których działa 
Związek Zawodowy „Budowlani” w Małopolsce, w 
tym  reprezentanci branży budowlanej, przemysłu ma-
teriałów budowlanych, spółdzielczości mieszkaniowej, 
leśnictwa, a także branży hotelarskiej.

Zarząd Krajowy reprezentował sekretarz krajowy 
ZZ „Budowlani” Tomasz Nagórka, który w imieniu 
przewodniczącego Związku Zbigniewa Janowskiego 
złożył wszystkim „Budowlanym” z Małopolski 
życzenia z okazji Dnia Budowlanych.

Przewodniczący Związku w swym adresie skie-
rowanym do uczestników uroczystości stwierdził: 
„(…) Dobrze wiemy, że dla ogromnej większości 
naszych działaczy praca związkowa jest dodatkowym, 
często obciążającym zajęciem, które coraz rzadziej 
jest przyjemne. Tym większe podziękowania należą 
się naszym społecznym działaczom, od których wiele 
wymagamy, ale nie zawsze zdajemy sobie sprawę z 
faktu jak trudno tę działalność łączyć z pracą. Inną 
sprawą jest to, że kadr związkowych dramatycznie 
nam brakuje. Dołączmy więc do naszych tegorocznych 
życzeń i te, aby przybywało nam w Związku młodych, 
odważnych ludzi – takich, którzy będą mieli odwagę 

bronić interesów pracowników”.
Na zaproszenie przewodniczącego Okręgu 

Małopolskiego w Dniu Budowlanych wziął również 
udział przewodniczący Rady Wojewódzkiej OPZZ  
Józef Król.

Tradycyjnie podczas części oficjalnej odzna-
czono zasłużonych działaczy Związku Zawodowego 
„Budowlani”. Medalem z okazji 120-lecia Ruchu 
Zawodowego Budowlanych  odznaczeni zostali: 
Wiesław Kabat i Piotr Brzeziński z OZ w Budopol 
Kraków. Honorową odznakę Związku Zawodowego 
„Budowlani” otrzymał Piotr Brzeziński. 

Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczął się 
wieczorek taneczny z licznymi zabawami.

Tomasz Nagórka

DZIEŃ BUDOWLANYCH 2016
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CENTRALNYCH UROCZYSTOŚCIACH DNIA BUDOWLANYCH 2016 UDZIAŁ WZIĘLI CZŁONKOWIE 
KOMITETU HONOROWEGO DNIA BUDOWLANYCH 2016, PRZEDSTAWICIELE WSPÓŁORGANIZA-
TORÓW I PARTNERÓW, A TAKŻE PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODO-
WYCH. WŚRÓD NICH GOŚCILIŚMY:
BARBARĘ REDUCH - WIDELSKĄ, PREZES KPB UNIBUD 
VIOLETTĘ PASTWA - PARTNERA DNIA BUDOWLANYCH, DYREKTOR TARGÓW BUDMA 
WIESŁAWĘ TARANOWSKĄ - WICEPRZEWODNICZĄCĄ OPZZ
ELŻBIETĘ NOWICKĄ - SŁOWIK - WICEPREZES POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ RUSZTOWAŃ
ROMANA NOWICKIEGO - PRZEWODNICZĄCEGO STAŁEGO PRZEDSTAWICIELSTWA KONGRESU 
BUDOWNICTWA 
JANA STYLIŃSKIEGO - PREZESA POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCOW BUDOWNICTWA
RYSZARDA TRYKOSKO - PRZEWODNICZACEGO POLSKIEGO ZWIAZKU INZYNIEROW  
I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
JANA SUŁOWSKIEGO -  PREZESA ZARZĄDU KRAJOWEGO ZWIĄZKU REWIZYJNEGO SPÓŁDZIELNI 
MIESZKANIOWYCH
JERZEGO JANKOWSKIEGO - PREZESA ZARZĄDU ZWIĄZKU REWIZYJNEGO SPÓŁDZIELNI MIESZ-
KANIOWYCH RP
TADEUSZA RYBAKA - PREZESA POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH
PAWŁA BABIJA - PREZESA POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO - HANDLOWEJ BUDOWNICTWA
MICHAŁA STASZEWSKIEGO - PREZESA KONFEDERACJI BUDOWNICTWA I NIERUCHOMOŚCI
ANDRZEJA DOBRUCKIEGO - PREZESA POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
KSAWEREGO KRASSOWSKIEGO - PREZESA IZBY PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO
RAFAŁA ROKICIŃSKIEGO - WICEPREZESA STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW POLSKICH

DZIEŃ BUDOWLANYCH 2016

września 2016 r. odbyły się Centralne Uroczystości „Dnia Budowlanych” w warszawskim Hotelu 
Okęcie AIRPORT.  Wzięło w nich udział ponad 280 przedstawicieli firm budowlanych i przemy-
słu materiałów budowlanych, spółdzielni mieszkaniowych, związków zawodowych, większości 
ogólnopolskich organizacji pracodawców działających w sektorze budownictwa (związków, izb, 
stowarzyszeń) i środowisk naukowych. 

Honorowy patronat nad uroczystościami objął prezydent RP Andrzej Duda, którego w 
trakcie uroczystości reprezentował szef Gabinetu Prezydenta Adam Kwiatkowski. Wśród gości 
uroczystości byli m.in. minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk (przewod-
niczący Komitetu Honorowego obchodów Dnia Budowlanych), wiceminister infrastruktury i 
budownictwa Tomasz Żuchowski, główny inspektor nadzoru budowlanego Jacek Szer, zastępca 
głównego inspektora pracy Zbigniew Ryfka i dyrektor Departamentu Kontroli Głównego 
Inspektoratu Pracy Krzysztof Kowalik, zastępca dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
prof. Tomasz Zawiła–Niedźwiecki, dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marek Waleśkiewicz.

W uroczystościach udział wzięli także byli ministrowie i wiceministrowie budownictwa: Jerzy 
Bajszczak, Adam Glazur, Andrzej Bratkowski i Olgierd Dziekoński. 

Tegoroczne obchody współorganizowane były przez 11 ogólnopolskich i regionalnych orga-
nizacji budownictwa, a przygotowania do nich koordynował Związek Zawodowy „Budowlani”. 

Specyfika „Dnia Budowlanych” polega na tym, że jest to autentyczne święto budowlanych, 
organizowane w całym kraju w firmach, spółdzielniach mieszkaniowych, regionalnych strukturach 
organizacji, a centralna uroczystość w Warszawie jest swoistym zwieńczeniem tego ogólnokrajowe-
go ruchu. Zbigniew Janowski, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Dnia Budowlanych i 

pod Honorowym Patronatem Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

GOŚCIE DNIA BUDOWLANYCH 2016

30
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Centralne uroczystości w Warszawie
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KSAWEREGO KRASSOWSKIEGO - PREZESA IZBY PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO
RAFAŁA ROKICIŃSKIEGO - WICEPREZESA STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW POLSKICH

RYSZARDA ZAJĄCA - PREZESA STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW BETONOW
JÓZEFA GRAMZĘ - PREZESA ZARZĄDU POMORSKO-KUJAWSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA  
W BYDGOSZCZY
MICHAŁA JANKOWSKIEGO - CZŁONKA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW WAPNA
RYSZARDA KOWALSKIEGO - PREZESA ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW 
DLA BUDOWNICTWA
JERZEGO GUMIŃSKIEGO - PREZESA STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU 
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
MARKA MAŁECKIEGO - PARTNERA DNIA BUDOWLANYCH PREZESA SOLBET SOLEC KUJAWSKI
BARTOSZA ZEIDLERA - DYREKTORA GRUPY PRODUKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW PO-
ZNAŃSKICH
MARCINA CHOJNOWSKIEGO - PARTNERA DNIA BUDOWLANYCH, DYREKTORA TARGÓW BUDOW-
LANYCH BUILDING-SOLUTIONS 2017
WOJCIECHA CHMIELECKIEGO - ZASTĘPCĘCĘ DYREKTORA INSTYTUTU CERAMIKI I MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH 
WALDEMARA MAZANA - WSPÓŁPRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU TRÓJSTRONNEGO DS. BUDOW-
NICTWA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
ARKADIUSZA HILLERA - PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI OPERATORÓW ŻURAWI INICJATYWY 
PRACOWNICZEJ
PROF. ZBIGNIEWA GRABOWSKIEGO - HONOROWEGO PREZESA POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BU-
DOWNICTWA
MARKA WALICKIEGO - DYREKTORA POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
JACKA KOPIK - NAGŁOWSKIEGO - WICEPREZESA POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIESZKANIOWEGO

DZIEŃ BUDOWLANYCH 2016

pod Honorowym Patronatem Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

GOŚCIE DNIA BUDOWLANYCH 2016

rozpoczął uroczystość słowami: „Budownictwo w Polsce nie jest rozpieszczane. Praca w tej branży przestała być 
dla dużej grupy specjalistów zajęciem na stałe. Wydawałoby się, że niewiele już łączy projektantów, inżynierów, 
budowlanych techników, murarzy, dekarzy, instalatorów, spółdzielców, pracowników przemysłu wyrobów 
budowlanych. A jednak tak nie jest. Dlaczego? Bo poczucie wspólnoty budowlanych jest silniejsze niż poczucie 
braku stabilizacji.(…) Tak więc, mimo atomizacji branży, istnienia wielu środowisk i organizacji, przedstawiciele 
ogromnej większości z nich spotykają się na wspólnych obchodach budowlanego święta.

Minister Adam Kwiatkowski odczytał adres Prezydenta RP skierowany do uczestników uroczystości. 
Świąteczne życzenia budowlanym złożyli m.in. Marszałek Sejmu RP, Minister Środowiska, Dyrektor Generalny 
Lasów Państwowych. Były także życzenia od Państwowej Inspekcji Pracy i OPZZ.

Minister Andrzej Adamczyk do życzeń z okazji Dnia Budowlanych dołączył swoisty „prezent” z okazji 
święta. Poinformował uczestników uroczystości, że z dniem 30 września rozpoczynają się konsultacje społeczne 
projektu Kodeksu Urbanistyczno – Budowlanego, oczekiwanego od lat przez środowisko budowlane i mieszka-
niowe. Wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski podkreślił, że ogłoszenie konsultacji w 
trakcie budowlanego święta nie jest przypadkiem i resort oczekuje od naszego środowiska pogłębionej analizy 
projektu i szerokiego udziału w jego opiniowaniu.

W trakcie uroczystości osobom zasłużonym dla budownictwa wręczono odznaczenia państwowe i branżowe. 
Z okazji Roku Jubileuszowego 200-lecia Spółdzielczości na Ziemiach Polskich okolicznościowe medale otrzymali 
także minister Andrzej Adamczyk i wiceminister Tomasz Żuchowski.

Po zakończeniu oficjalnej części spotkania goście Dnia Budowlanych 2016 mieli czas na chwilę rozrywki, 
którą dostarczył stand-up Jerzego Kryszaka i na długie rozmowy podczas bankietu. To ważne, bo warszawskie 
„centralne” święto budowlanych jest jedną z nielicznych okazji do spotkań ludzi budownictwa z całego kraju.                   

(red)

Zbigniew Janowski, przewodniczący Komitetu 
Organizacyjnego

Szef Gabinetu Prezydenta RP przekazał 
uczestnikom uroczystości życzenia od prezy-
denta Andrzeja Dudy

Wiesława Taranowska, wiceprzewodnicząca 
OPZZ

Zbigniew Ryfka, zastępca Głównego Inspek-
tora Pracy

Tomasz Żuchowski, wiceminister Infrastruk-
tury i Budownictwa

Minister infrastruktury i budownictwa An-
drzej Adamczyk, przewodniczący Komitetu 
Honorowego obchodów

Centralne uroczystości w Warszawie
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inister Andrzej Adamczyk wręczył wyróżnia-
jącym się przedstawicielom środowiska bu-
dowlanego odznaczenia państwowe i odznaki 
honorowe.
Brązowy Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta 
RP na wniosek Wojewody Zachodniopomorskie-
go - za zasługi w działalności na rzecz budownic-
twa otrzymał Waldemar Krzysztof MOTYLAK.
Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Budownic-
twa”, nadawaną przez Ministra Infrastruktury i 
Budownictwa, otrzymali:
Na wniosek Polskiej Izby Inżynierów Budow-
nictwa:
Andrzej Roch DOBRUCKI – prezes Krajowej 
Rady PIIB
Na wniosek Przewodniczącego ZZ „Budowlani”:  
Michał JANKOWSKI – członek Zarządu Sto-
warzyszenia Przemysłu Wapienniczego, prezes 
Trzuskawica S.A.
Adam BAJEROWSKI – członek Zarządu ZZ 
„Budowlani”, przewodniczący Okręgu Śląskiego
Włodzimierz BOSOWSKI – prezes Zabrzań-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

Odznaczenia 
państwowe i resortowe
M

Ogólnopolski Magazyn 
Społeczno-Zawodowy BUDOWLANI

INŻYNIER BUDOWNICTWA

MATERIAŁY BUDOWLANE

ADMINISTRATOR

CERAMIKA BUDOWLANA

WIADOMOŚCI
Projektanta Budownictwa

PATRONAT MEDIALNY
CENTRALNYCH UROCZYSTOŚCI DNIA BUDOWLANYCH 2016

Warszawa, AIRPORT HOTEL OKĘCIE
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o raz pierwszy Związek Rewizyjny Spółdzielni 
Mieszkaniowych RP przyznał NAGRODY W  
OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE IM. RYSZARDA 
JAJSZCZYKA za wybitne osiągnięcia w prowadzonej 
działalności i propagowanie pozytywnego wizerunku 
spółdzielczości mieszkaniowej. Dr Ryszard 
Jajszczyk był wybitnym działaczem spółdzielczości 
mieszkaniowej, współzałożycielem ZRSMRP.

W I edycji konkursu nagrody – statuetki otrzymały spółdzielnie:
1. Andrychowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
2. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zachęta“ w Białymstoku
3. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielawie
4. Beskidzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku Białej
5. Czarnkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
6. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Północ” w Częstochowie
7. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” w Gdańsku
8. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orunia” w Gdańsku
9. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie
10. Spółdzielnia Mieszkaniowa Grodzisk Wielkopolski
11. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomezania” w Kwidzynie
12. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” w Olsztynie
13. Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa
14. Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Juliusza Słowackiego w Piotr-

kowie Trybunalskim
15. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w 

Poddębicach
16. Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady”
17. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu
18. Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
19. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Słupsku

Nagrody w Ogólnopolskim 
Konkursie im. R. Jajszczyka

P

20. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu
21. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie
22. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyka” w Warszawie
23. Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Grenadierów” w Warszawie
24. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Popowice” we Wrocławiu
25. Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
26. Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu
27. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bawełna” w Łodzi
28. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec”

trakcie uroczystości Dnia Budowlanych 
wręczono cenione w środowisku odznaki 
branżowe „Zasłużony dla Budownictwa” i 
„Zasłużony dla Gospodarki Komunalnej”.

ODZNAKA ZASŁUŻONY DLA 
BUDOWNICTWA I STOPNIA

Edward MŁYNARCZYK - prezes Zarządu, War-
szawska Spółdzielnia  Budowlano-Mieszkaniowa 
„Chomiczówka”

ZŁOTA ODZNAKA ZASŁUŻONY 
DLA BUDOWNICTWA

Ewa ADAMIAK - dyrektor ds. finansowych, War-
szawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ochota”

Tomasz BRZEZIŃSKI - prezes Zarządu, Przed-
siębiorstwo Budowlane TB INVEST
Stanisław GNIAZDOWSKI - prezes Zarządu, 
AGRAPLAST Sp. z o.o.
Marek GOTOWSKI - prezes Zarządu, Firma 
Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i 
Przemysłowe Sp. z o.o.
Rudolf KANIA - prezes Zarządu, SCHIEDEL 
Sp. z o.o.
Waldemar KAPCZYŃSKI - dyrektor zarzą-
dzający, prokurent KWK CONSTRUCTION 
Sp. z o.o.
Andrzej WOSIK - prezes Zarządu P.W. EBUD 
PRZEMYSŁÓWKA Sp. z o.o.

SREBRNA ODZNAKA ZASŁUŻONY 
DLA BUDOWNICTWA
Roman NOWAK - dyrektor techniczny, proku-
rent, SCHIEDEL Sp. z o.o.

ZŁOTA ODZNAKA ZASŁUŻONY 
DLA GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Marian BANACKI - prezes Zarządu, Patronacka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gdańsku
Jacek KOPIK-NAGŁOWSKI – wiceprze-
wodniczący Zarządu, Polskie Towarzystwo 
Mieszkaniowe
Maciej KRAKOWIAK – właściciel, MK Nie-
ruchomości
Janusz KRISZ - członek Zarządu, Zarząd Budyn-

ków Mieszkaniowych TBS Sp. z o.o.
Marek LIBERTOWSKI - prezes Zarządu, Miej-
skie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. 
z o.o. w Koninie
Beata OLSZOK – dyrektor, Miejski Zarząd 
Nieruchomości w Jastrzębiu Zdroju
Krzysztof ORZESZEK – właściciel, Firma 
HAKO 
Jerzy PIETRASZKIEWICZ – właściciel, JP 
Nieruchomości
Józef PRZEŹDZIECKI - prezes Zarządu, 
Zarząd Mienia Komunalnego Sp. z o.o. w 
Zambrowie
Leonard WIECZOREK - prezes Zarządu, Spół-
dzielnia Mieszkaniowa Suchanino w Gdańsku

Odznaczenia branżowe
W 
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Osiedlowym Domu Kultury „Karton” Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
odbyły się uroczystości z okazji Dnia Budowlanych Okręgu Podkarpackiego. 
Na zaproszenie przewodniczącego Okręgu Andrzeja Płonki w uroczystości 
wzięli udział członkowie naszego związku z Podkarpacia, prezes Rzeszowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej Zygmunt Haliniak oraz wiceprezes Przedsiębiorstwa 
Produkcji Kruszyw i Usług Geologicznych KRUSZGEO S.A. Tadeusz Kruk. Za-
rząd Krajowy reprezentował sekretarz krajowy ZZ „Budowlani” Tomasz Nagórka.

t

...na Podkarpaciu

„Najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, sukcesów w pracy, stabilnego 
zatrudnienia, zadowolenia z pracy zawodowej, godziwej płacy, wielu sukcesów w działalności 
związkowej, a przede wszystkim wielu radości w życiu osobistym i spełnienia wszelkich 
marzeń. Niech te uroczyste obchody będą dla Państwa okazją do miłych pełnych wspomnień 
spotkań, które przyniosą wiele niezapomnianych wzruszających chwil” - powiedział Andrzej 
Płonka otwierając Okręgowy Dzień Budowlanych.

Tomasz Nagórka odczytał list oraz złożył życzenia w imieniu przewodniczącego ZZ 
„Budowlani” Zbigniewa Janowskiego. „Nie jesteśmy od zbawiania całego świata. Jesteśmy 
związkiem zawodowym, który stara się reprezentować i bronić interesów pracowników 
naszych branż. I to jest dla nas we wszelkich zmianach dotyczących naszych sektorów 
najważniejsze. „Dzień Budowlanych” to świąteczny czas dla pracowników budownictwa, 
przemysłu wyrobów budowlanych, spółdzielczości mieszkaniowej oraz pozostałych branż 

działających w ramach naszego Związku. Życzę, by był to dla Was także czas zasłużonego 
wypoczynku i oderwania się od codziennych trosk” - czytamy w liście kierowanym do uczest-
ników Dnia Budowlanych Okręgu Podkarpackiego. Podczas uroczystości odczytane zostały 
również życzenia przesłane przez prezesa Elektromontażu Rzeszów oraz przewodniczącego 
Rady OPZZ Województwa Podkarpackiego Jana Sierżęgi. 

W związku z obchodami 125-lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych jubileuszowym 
medalem odznaczeni zostali wieloletni i zasłużeni działacze: Edward Bazan, Jacek Dykiel, 
Zygmunt Haliniak, Jerzy Mitka oraz Stanisław Żwirek. Aktywni działacze związkowi z 
Okręgu Podkarpackiego zostali wyróżnieni Odznaką Honorową Zasłużony dla Związku 
Zawodowego „Budowlani”. Zarząd Krajowy uhonorował tą odznaką: Marka Petrykow-
skiego, Józefa Tadlę, Janusza Lewickiego, Wandę Lemantowicz, Janusza Soleckiego, 
Ewę Korona, Arkadiusza Kruka oraz Michała Bokota.

Po części oficjalnej uroczystości rozpoczął się bankiet z muzyką na żywo, który trwał 
do późnych godzin wieczornych. Bankiet uświetniły autorskie recytacje wierszy Marka 
Petrykowskiego oraz Doroty Kwoka. Konferansjerem bankietu był Józef Tadla – kierownik 
ODM „Karton” i działacz „Budowlanych”.

Tegoroczny Dzień Budowlanych Okręgu Podkarpackiego w opinii uczestników był 
bardzo udaną imprezą. Była to nie tylko okazja do spotkania towarzyskiego, zabawy i 
integracji, ale też moment, w którym można było zastanowić się nad przyszłością Związku 
oraz branż, w których funkcjonujemy. Uczestnicy budowlanego święta już dziś deklarują, 
że z przyjemnością wezmą udział w przyszłorocznych obchodach Dnia Budowlanych.

(TN)

W
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zapobiegania wypadkom i poprawy bezpieczeństwa w zakładach pracy, w szczególności 
na budowach. W dalszej części omówił w jaki sposób przeprowadzane są kontrole kom-
pleksowe lub interwencyjne w reakcji na różnego rodzaju zgłoszenia łamania prawa pracy 
przez pracodawców. 

Szkolenie z zakresu spraw księgowo - finansowych poprowadziła Urszula Łozicka-
-Obłoza.  Szczególną uwagę zwróciła na sprawozdawczość finansową, zgodność operacji 
bankowych oraz właściwe zasady prowadzenia rozliczeń finansowych w organizacjach 
podstawowych  zgodnie  z prawem i zasadami prowadzenia  rachunkowości.

Następnie głos zabrała przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Elżbieta 
Dziedzic, która przypomniała o roli i zasadach pracy zakładowych komisji rewizyjnych, 

skupiając się m.in. na organizacji pracy komisji rewizyjnej, przeprowadzeniu kontroli,  
sporządzeniu protokołów pokontrolnych oraz sprawozdań z działalności  Komisji. Po 
udzieleniu odpowiedzi na pytania nowo wybranych członków ZKR prowadząca rozdała 
uczestnikom materiały dotyczące prowadzenia kontroli w organizacjach podstawowych.

Podsumowania szkolenia dokonała Teresa Tomczyszyn, która podziękowała uczestni-
kom za aktywny udział w szkoleniu i zainteresowanie omawianymi tematami. 

W godzinach wieczornych związkowcy spotkali się na uroczystej kolacji inaugurującej 
obchody Dnia Budowlanych, jednocześnie rozpoczynając obchody 125–lecia Ruchu 
Zawodowego Budowlanych.

Teresa Tomczyszyn złożyła gościom uroczystości życzenia w imieniu Zarządu 
Okręgu i odczytała list z życzeniami od Zbigniewa Janowskiego, przewodniczącego ZZ 
„Budowlani”.     

Okręg Zachodniopomorski obchody Dnia Budowlanych organizuje każdego roku 
przy udziale coraz większej ilości członków zainteresowanych możliwością spotkania się, 
wymiany poglądów i podzielenia  swoimi doświadczeniami w codziennej działalności związ-
kowej, która jest dziś coraz trudniejsza i stanowi duże wyzwanie dla działaczy. Uczestnicy 
spotkania wysoko ocenili jego organizację podkreślając, że szkolenie połączone z dobrą 
zabawą integruje wszystkich związkowców i daje duży ładunek optymizmu potrzebny do 
dalszego działania.

Teresa Tomczyszyn
    

DZIEŃ BUDOWLANYCH 2016
Z arząd Okręgu Zachodniopomorskiego w dniach 30.09 - 02.10.2016 r. zorganizował 

wyjazdowe szkolenie dla członków pełniących funkcje w organizacjach podstawowych 
i społecznych inspektorów pracy połączone z  obchodami Dnia Budowlanych w DW 
„KORAL” w Niechorzu.

Szkolenie otworzyła Teresa Tomczyszyn, przewodnicząca Zarządu Okręgu, 
która powitała zebranych uczestników szkolenia i zaproszonego gościa - okręgowego 
inspektora pracy w Szczecinie Mariana Szyszko. 

Inspektor Szyszko przeprowadził w interesujący  sposób szkolenie z zakresu 
obowiązujących przepisów prawa pracy i BHP oraz bieżących zmian z jednoczesnym 
zwróceniem uwagi na bardzo ważną rolę SIP  w zakładach pracy. Przedstawił również 
w szczegółach czym na co dzień zajmuje się Okręgowy Inspektorat Pracy. Zachęcał 
do udziału w organizowanym co roku przez OIP konkursie na najaktywniejszego 
SIP w województwie, a także w szkoleniach i  konferencjach tematycznych z zakresu 

...w Okręgu 
Zachodniopomorskim

Zapraszamy 
do odwiedzania nas 

w internecie

www.budowlani.info.pl
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Z inicjatywy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 13 października 
br. odbyło się w Warszawie spotkanie organizacji budownictwa 
poświęcone koordynacji działań mających na celu wypracowy-

wanie wspólnych stanowisk środowiska w sprawach istotnych dla polskiego 
budownictwa. 

Wzięli w nim udział przedstawiciele: Geodezyjnej Izby Gospodarczej, 
Izby Architektów RP, Izby Projektowania Budowlanego, Ogólnopolskiej 
Izby Gospodarczej Drogownictwa, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 

Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych, Polskiej Izby Inży-
nierów Budownictwa, Polskiego Komitetu Geotechniki, Polskiego Związku 
Inżynierów  i Techników Sanitarnych, Polskiego Związku Pracodawców 
Budownictwa, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Stowarzyszenia Geodetów 
Polskich, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, 
Stowarzyszenia Inżynierów  i Techników Komunikacji RP,  Stowarzyszenia 
Inżynierów  i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych,  Stowarzysze-
nia Nowoczesne Budynki, Stowarzyszenia Polskiej Izby Urbanistów, Związku 
Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej,  Związku Rzemiosła Polskiego i Związku 
Zawodowego „Budowlani”. 

W trakcie spotkania powołano do życia Komitet Problemowy B-21, 
skupiający samorządy zawodowe, organizacje oraz stowarzyszenia naukowo-

-techniczne związane z branżą budowlaną. Merytoryczna i konstruktywna 
współpraca w sprawach istotnych dla środowiska budowlanego oraz reprezen-
towanie wspólnych stanowisk wobec  organów władzy państwowej to główne 
cele powstałego komitetu. Celem komitetu będzie szczególnie wypracowanie 
propozycji i działań zmierzających do usuwania istniejących barier i przeszkód 
w procesie inwestycyjnym. Na przewodniczącego Komitetu Problemowego 
B-21 został wybrany prof. Zbigniew Kledyński, wiceprezes Krajowej Rady 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

W czasie pierwszego spotkania reprezentanci uczestniczących organizacji 
podjęli temat projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego,  przedstawionego 
do konsultacji społecznych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. 
Sama inicjatywa doprowadzenia do finału prac nad kodeksem spotkała się z 
pozytywnym odbiorem środowiska budowlanego. Uczestnicy spotkania zgła-
szali swoje wstępne uwagi do projektu kodeksu. W dyskusji podkreślali m.in. 
problemy związane z zastosowaniem nowych  pojęć w kodeksie, brak czasu na 
dokładne zapoznanie się z bardzo obszernym dokumentem i następnie jego 
opiniowanie, przy terminach wyznaczonych przez rząd; nierównomierne roz-
łożenie akcentów na gospodarkę przestrzenną  i część budowlaną, zbyt liczne 
– zdaniem wielu zebranych – odniesienia do aktów prawnych niższego rzędu. 
W czasie obrad zdecydowano o zwróceniu się do Ministra Infrastruktury i 
Budownictwa z prośbą o przedłużenie czasu trwania konsultacji społecznych 
w celu dokonania profesjonalnej  oceny zaproponowanego projektu dla dobra 
polskiego budownictwa.

Drugie spotkanie komitetu odbyło się 18 października br. i było w całości 
poświęcone analizie projektu Kodeksu urbanistyczno – budowlanego i pre-
zentacji wstępnych opinii organizacji wchodzących w skład Komitetu B-21.

(piib/red)

KODEKS URBANISTYCZNO-BUDOWLANY  
W KONSULTACJACH ŚRODOWISKA 

BUDOWLANEGO

Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa po przeprowa-
dzeniu wielowątkowej i wyczerpującej dyskusji dotyczącej warunków 
wykonywania zawodu inżyniera budownictwa wyraża satysfakcję z tre-
ści i formy prezentowania spraw istotnych dla samorządu zawodowe-
go inżynierów budownictwa – osób wykonujących ten odpowiedzialny  
zawód zaufania publicznego.

Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wskazuje nastę-
pujące najważniejsze postulaty wynikające z przeprowadzonej podczas 
obrad dyskusji jako strategiczne, średnio i długoterminowe zadania (cele) 
działalności samorządu zawodowego inżynierów budownictwa:

1)  prowadzenie aktywnej, szeroko zakrojonej promocji zawodu 
inżyniera budownictwa, jako zawodu zaufania publicznego 
(wzmocnienie pozycji inżyniera budownictwa) w tym poprzez 
uzyskanie realnego wpływu na prawne zasady wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych oraz podnoszenie proble-
matyki etyki zawodu w programach studiów, egzaminach na 
uprawnienia budowlane i w szkoleniach,

2)  przywrócenie projektowi wykonawczemu należnego miejsca  
w procesie inwestycyjnym, m.in. poprzez uznanie go jako doku-
mentacji będącej podstawą realizacji i odbioru inwestycji oraz 
obligatoryjne powierzanie sporządzenia tego projektu osobom  
z odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem zawodowym,

3)  wprowadzenie wykonawcy jako dodatkowego uczestnika  
procesu budowlanego, z określeniem jego praw i obowiązków 
oraz zakresu odpowiedzialności lub wprowadzenie innego  
rozwiązania mającego na celu zwiększenie odpowiedzialności 
wykonawcy,

4)  rozwijanie usług internetowych samorządu zawodowego inży-
nierów budownictwa, zwłaszcza dotyczących kursów e-learnin-
gowych, dostępu do norm oraz serwisu budowlanego,

5)  wprowadzenie jednolitych zasad doskonalenia zawodowego, 
jego przebiegu, zakresu i dokumentowania w samorządzie 
zawodowym inżynierów budownictwa,

6)  wzmocnienie znaczenia profilu praktycznego studiów zawo-
dowych, w rozumieniu przepisów dotyczących szkolnictwa  
wyższego,

7)  wdrożenie wzorcowych programów kształcenia na głównych 
kierunkach, które stanowią podstawę do uzyskiwania uprawnień 
budowlanych,

8)  wzmocnienie rangi fakultatywnej akredytacji środowisko-
wej KAUT prowadzącej do uzyskania tytułu inżyniera euro- 
pejskiego,

9)  podjęcie prac nad wersją Środowiskowych Zasad Wyceny  
Prac Projektowych, w której wykorzystano by rzeczywistą 
godzinę pracy projektanta, jako jednostkę pracochłonności,

10)  opracowanie pełnego katalogu pracochłonności zadań realizo-
wanych przez kierownika budowy, kierownika robót oraz zadań 
inspektora nadzoru autorskiego i inwestorskiego w aspekcie  
potencjalnych normatywów wynagradzania,

11)  wprowadzenie zmian w procedurach wyłaniania realizato-
rów zadań inwestycyjnych celu publicznego na dwuetapowy,  
przewidując zwrot kosztów opracowania pracochłonnych  
i twórczych ofert oraz uczciwe warunki wykorzystania rozwią-
zań z ofert, które przetargu nie wygrały,

12)  wspieranie działań na rzecz ustanowienia minimalnej stawki  
dla pracowników budownictwa w trosce o wysoki poziom  
kwalifikacji tej grupy zawodowej,

13)  podjęcie działań, w tym szkoleń i wystąpień do organów  
władzy państwowej, wspierających stopniowe wdrażanie  
„Building Information Modelling” (BIM), uwzględniających  
interesy małych i średnich przedsiębiorstw,

14)  wprowadzenie metody określania rażąco niskiej ceny w przetar-
gach publicznych,

15)  przywrócenie funkcji rzeczoznawcy budowlanego jako samo-
dzielnej funkcji technicznej w budownictwie,

16)  wprowadzenie regulacji przewidujących opiniowanie przez Izbę 
kandydatów na biegłych sądowych,

17)  umocowanie samorządu w pracach legislacyjnych już na 
wstępnym etapie tego procesu,

18)  umocowanie prawne regulacji zawartych w warunkach 
kontraktowych FIDIC, w tym funkcji inżyniera kontraktu.

Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zaleca, aby 
organy Izby wszystkich szczebli w realizacji wskazanych przez  
Zjazd celów rozwijały merytoryczną i konstruktywną współpracę 
ze wszystkimi osobami i podmiotami, którym powinno zależeć na 
umocnieniu zaufania społecznego do osób sprawujących samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, w tym z organami władzy 
państwowej i samorządowej, innymi samorządami zawodowymi  
i stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, instytucjami świata  
nauki, oświaty i szkolnictwa wyższego.

Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa apeluje 
do wszystkich zainteresowanych o podjęcie wspólnych działań na 
rzecz tworzenia warunków sprzyjających dobremu wykonywaniu 
zawodu inżyniera budownictwa, co leży w interesie społecznym  
i państwotwórczym.

Stanowisko XV Krajowego Zjazdu  
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

w sprawie warunków wykonywania zawodu  
inżyniera budownictwa

Przewodniczący Zjazdu:
dr inż. Stanisław Karczmarczyk

    

Warszawa, dnia 24-25 czerwca 2016 r.

Sekretarz Zjazdu:
mgr inż. Ewa Dworska

mgr inż. Małgorzata Mikołajewska-Janiaczyk

Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa po przeprowa-
dzeniu wielowątkowej i wyczerpującej dyskusji dotyczącej warunków 
wykonywania zawodu inżyniera budownictwa wyraża satysfakcję z tre-
ści i formy prezentowania spraw istotnych dla samorządu zawodowe-
go inżynierów budownictwa – osób wykonujących ten odpowiedzialny  
zawód zaufania publicznego.

Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wskazuje nastę-
pujące najważniejsze postulaty wynikające z przeprowadzonej podczas 
obrad dyskusji jako strategiczne, średnio i długoterminowe zadania (cele) 
działalności samorządu zawodowego inżynierów budownictwa:

1)  prowadzenie aktywnej, szeroko zakrojonej promocji zawodu 
inżyniera budownictwa, jako zawodu zaufania publicznego 
(wzmocnienie pozycji inżyniera budownictwa) w tym poprzez 
uzyskanie realnego wpływu na prawne zasady wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych oraz podnoszenie proble-
matyki etyki zawodu w programach studiów, egzaminach na 
uprawnienia budowlane i w szkoleniach,

2)  przywrócenie projektowi wykonawczemu należnego miejsca  
w procesie inwestycyjnym, m.in. poprzez uznanie go jako doku-
mentacji będącej podstawą realizacji i odbioru inwestycji oraz 
obligatoryjne powierzanie sporządzenia tego projektu osobom  
z odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem zawodowym,

3)  wprowadzenie wykonawcy jako dodatkowego uczestnika  
procesu budowlanego, z określeniem jego praw i obowiązków 
oraz zakresu odpowiedzialności lub wprowadzenie innego  
rozwiązania mającego na celu zwiększenie odpowiedzialności 
wykonawcy,

4)  rozwijanie usług internetowych samorządu zawodowego inży-
nierów budownictwa, zwłaszcza dotyczących kursów e-learnin-
gowych, dostępu do norm oraz serwisu budowlanego,

5)  wprowadzenie jednolitych zasad doskonalenia zawodowego, 
jego przebiegu, zakresu i dokumentowania w samorządzie 
zawodowym inżynierów budownictwa,

6)  wzmocnienie znaczenia profilu praktycznego studiów zawo-
dowych, w rozumieniu przepisów dotyczących szkolnictwa  
wyższego,

7)  wdrożenie wzorcowych programów kształcenia na głównych 
kierunkach, które stanowią podstawę do uzyskiwania uprawnień 
budowlanych,

8)  wzmocnienie rangi fakultatywnej akredytacji środowisko-
wej KAUT prowadzącej do uzyskania tytułu inżyniera euro- 
pejskiego,

9)  podjęcie prac nad wersją Środowiskowych Zasad Wyceny  
Prac Projektowych, w której wykorzystano by rzeczywistą 
godzinę pracy projektanta, jako jednostkę pracochłonności,

10)  opracowanie pełnego katalogu pracochłonności zadań realizo-
wanych przez kierownika budowy, kierownika robót oraz zadań 
inspektora nadzoru autorskiego i inwestorskiego w aspekcie  
potencjalnych normatywów wynagradzania,

11)  wprowadzenie zmian w procedurach wyłaniania realizato-
rów zadań inwestycyjnych celu publicznego na dwuetapowy,  
przewidując zwrot kosztów opracowania pracochłonnych  
i twórczych ofert oraz uczciwe warunki wykorzystania rozwią-
zań z ofert, które przetargu nie wygrały,

12)  wspieranie działań na rzecz ustanowienia minimalnej stawki  
dla pracowników budownictwa w trosce o wysoki poziom  
kwalifikacji tej grupy zawodowej,

13)  podjęcie działań, w tym szkoleń i wystąpień do organów  
władzy państwowej, wspierających stopniowe wdrażanie  
„Building Information Modelling” (BIM), uwzględniających  
interesy małych i średnich przedsiębiorstw,

14)  wprowadzenie metody określania rażąco niskiej ceny w przetar-
gach publicznych,

15)  przywrócenie funkcji rzeczoznawcy budowlanego jako samo-
dzielnej funkcji technicznej w budownictwie,

16)  wprowadzenie regulacji przewidujących opiniowanie przez Izbę 
kandydatów na biegłych sądowych,

17)  umocowanie samorządu w pracach legislacyjnych już na 
wstępnym etapie tego procesu,

18)  umocowanie prawne regulacji zawartych w warunkach 
kontraktowych FIDIC, w tym funkcji inżyniera kontraktu.

Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zaleca, aby 
organy Izby wszystkich szczebli w realizacji wskazanych przez  
Zjazd celów rozwijały merytoryczną i konstruktywną współpracę 
ze wszystkimi osobami i podmiotami, którym powinno zależeć na 
umocnieniu zaufania społecznego do osób sprawujących samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, w tym z organami władzy 
państwowej i samorządowej, innymi samorządami zawodowymi  
i stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, instytucjami świata  
nauki, oświaty i szkolnictwa wyższego.

Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa apeluje 
do wszystkich zainteresowanych o podjęcie wspólnych działań na 
rzecz tworzenia warunków sprzyjających dobremu wykonywaniu 
zawodu inżyniera budownictwa, co leży w interesie społecznym  
i państwotwórczym.

Stanowisko XV Krajowego Zjazdu  
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

w sprawie warunków wykonywania zawodu  
inżyniera budownictwa

Przewodniczący Zjazdu:
dr inż. Stanisław Karczmarczyk

    

Warszawa, dnia 24-25 czerwca 2016 r.

Sekretarz Zjazdu:
mgr inż. Ewa Dworska

mgr inż. Małgorzata Mikołajewska-Janiaczyk

Inżynier budownictwa - warunki pracy i podnoszenia kwalifikacji 
Inżynier budownictwa, szczególnie posiadający uprawnienia budowlane, w procesie inwestycyjno 
– budowlanym zajmuje kluczowe miejsce. Przyszłość tego zawodu i wciąż niewystarczające 
zainteresowanie zdobywaniem kwalifikacji w tych obszarze stanowi przedmiot troski całego 
środowiska budowlanego. W dyskusji na temat perspektyw rozwoju zawodowego inżynierów 
budownictwa ważny jest głos Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Poniżej zamieszczamy 
Stanowisko XV Krajowego Zjazdu  Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie warunków 
wykonywania zawodu  inżyniera budownictwa zawierające istotne rekomendacje:
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Na przełomie lat 80 i 90 ubiegłego wieku 
największe spółdzielnie  mieszkanio-
we Łodzi rozpoczęły proces podziału 

na mniejsze jednostki organizacyjne.  
Przyszłość pokazała, że był to właściwy 

kierunek, który przyczynił się do sprawniejszego 
zarządzania zasobami spółdzielczymi. 

W tym też okresie ze Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Zarzew” wyodrębnia się terytorialnie Spół-
dzielnia Mieszkaniowa „Dąbrowa”, przejmując w 
zarząd 81 budynków mieszkalnych, 14 pawilonów 
handlowych i 158 garaży, oddanych do użytku w 
latach 1964 – 1975. We wrześniu 1991 r. rozpoczyna 
formalnie działalność Spółdzielnia „Dąbrowa”.

Od tego czasu minęło już 25 lat. Jubileusz 
ćwierćwiecza istnienia Spółdzielni został zorgani-
zowany w dniu 30 września 2016 roku.

Gościnne pomieszczenia Osiedlowego Domu 
Kultury „ROMUS” zgromadziły przedstawicieli 
samorządu Spółdzielni - tych sprzed lat i tych 
obecnych, Zarządu  oraz byłych prezesów. Nie 
zabrakło też pracowników ze wszystkich działów 
„Dąbrowy”.

Uroczystość rocznicowa była sposobnością 
do podziękowania zasłużonym działaczom i 
wieloletnim pracownikom za zaangażowanie na 
rzecz spółdzielni i jej mieszkańców. Wyróżnionym 
wręczono odznaki „Zasłużony dla Spółdzielczości 
Mieszkaniowej”.

Ponadto Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Dąbrowa” przekazał uczestnikom pamiątkowy 
medal 25-lecia istnienia Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Dąbrowa”.

Jubileusz uświetnił koncert muzyki operetko-
wej absolwentów Akademii Muzycznej w Łodzi. 
Bardzo ciekawe dla uczestników było też przywo-
łanie wspomnień dawnych zebrań, uwiecznione na 
taśmie filmowej. Uroczystości zakończyła wspólna 
biesiada.

Wiesława Szalast

24 września br. w Karczmie Ta -
trzańskiej w Kobiórze, Zarząd 
Organizacji Zakładowej Związku 

Zawodowego „Budowlani” w Tyskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „OSKARD” zainaugurował 
obchody 125-lecia Ruchu Zawodowego Budow-
lanych oraz XX rocznicę istnienia Organizacji 
Zakładowej.

Głównym organizatorem był przewodniczą-
cy Zarządu Zakładowego Budowlanych Stefan 
Dąbrowski.

W obchodach wzięło udział ok. 80 członków 
Związku, a także prezes Zarządu Tyskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Oskard” Piotr Polis, główna 
księgowa Ewa Matusik oraz przewodniczący 
Zarządu Okręgu Śląskiego ZZ „Budowlani” 
Adam Bajerowski, który przekazał życzenia 
wszystkim uczestnikom w imieniu całego Okręgu.

Adam Bajerowski

XX-lecie Organizacji 
„Budowlanych” 
w Tyskiej SM 

7października br., w siedzibie Okręgu Za-
chodniopomorskiego ZZ ”BUDOWLANI” 
w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 57, odbyło 

się spotkanie przedstawicieli  ZZ „BUDOWLANI” i  
regionalnych struktur Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Pracowników Służby BHP, dotyczące problematyki 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków pracy w 
firmach  na terenie województwa zachodniopomorskiego. 

ZZ ”BUDOWLANI” reprezentowali: przewodniczą-
ca Okręgu Zachodniopomorskiego  Teresa  Tomczyszyn 
oraz sekretarz krajowy Mirosław Ossowski, a  OSPS BHP  
Oddział Stargard Szczeciński – prezes Oddziału Ewa  
Selwesiuk.

W trakcie spotkania podpisano zostało porozumienie 
o współpracy  pomiędzy Okręgiem Zachodniopomorskim  
ZZ „BUDOWLANI” a Oddziałem Stargard Szczeciński  
OSPS BHP. 

Przewodnicząca  Teresa Tomczyszyn przekazała  
uczestnikom spotkania informację o działaniach, które 

Okręg Zachodniopomorski  ZZ „BUDOWLANI”  po-
dejmuje  w zakresie poprawy warunków pracy i  stanu bez-
pieczeństwa  w  zakładach pracy na terenie województwa. 
Poinformowała również, że uczestniczy w posiedzeniach 
Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy 
Okręgowym Inspektorze Pracy w Szczecinie. 

Prezes Ewa Selwesiuk poinformowała o współpracy 
Oddziału Stargard OSPS BHP z wieloma organizacjami 
samorządowymi oraz Państwową Inspekcją  Pracy.

Sekretarz krajowy Mirosław Ossowski przekazał 
informację  o przebiegu posiedzenia Rady Ochrony 
Pracy przy Sejmie RP w dniu 20 września 2016 r., w 
którym uczestniczył wiceprzewodniczący ROP - prze-
wodniczący ZZ „BUDOWLANI” Zbigniew Janowski. 
Mirosław Ossowski poinformował  również  o przebiegu 
centralnych uroczystość   obchodów „Dnia Budowlach” 
pod honorowym patronatem prezydenta RP,  które odbyły 
się w Warszawie dnia 30.września 2016 r.

(M.Oss)

Porozumienie o współpracy  
w zakresie BHP - Szczecin

Jubileusz 25 lat SM „Dąbrowa” w Łodzi
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Z dniem 8 września 2016 r. weszła w 
życie ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. 
o zmianie ustawy – Kodeks cywil-

ny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 
poz. 1311). Nowela zmienia m.in. brzmienie 
art. 54 ust. 1 prawa bankowego, określającego 
wysokość kwoty wolnej od zajęcia w toku 
egzekucji komorniczej prowadzonej z 
rachunku bankowego. 

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 
54 ust. 1 ustawy prawo bankowe, środki 
pieniężne znajdujące się na rachunkach 
oszczędnościowych, rachunkach oszczędno-
ściowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach 
terminowych lokat oszczędnościowych jednej 
osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, 
są wolne od zajęcia na podstawie sądowego 
lub administracyjnego tytułu wykonawczego, 
w każdym miesiącu kalendarzowym, w 
którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 
75% minimalnego wynagrodzenia za 
pracę, ustalanego na podstawie ustawy z 
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U Nr 200, 
poz. 1679, z późn. zm. 124), przysługującego 
pracownikowi zatrudnionemu w pełnym 
miesięcznym wymiarze czasu pracy. 

Z przepisu tego wynika, iż nowa kwota 
wolna od zajęcia w wysokości 75% minimal-
nego wynagrodzenia za pracę obowiązuje 
dla każdego miesiąca oddzielnie (obecnie 
1387,50 zł). Kwota wolna od zajęcia nie jest już 
limitem jednorazowym. W obecnym stanie 
prawnym ma ona charakter „odnawialny” w 
każdym kolejnym miesiącu kalendarzowym 
trwania zajęcia rachunku przez komornika. 
Kwotą wolną od zajęcia posiadacz rachunku 
może dysponować bez ograniczeń. Może 
on użyć jej do spłaty swoich zobowiązań 
wobec osób trzecich, zlecając bankowi prze-
prowadzenie bezgotówkowego rozliczenia 
pieniężnego (w przypadku rachunku oszczęd-
nościowo-rozliczeniowego). Może on również 

żądać od banku wypłaty tej kwoty w gotówce. 

ŚRODKI PIENIĘŻNE 
WOLNE OD ZAJĘCIA

Jakie środki pieniężne zgromadzone na 
rachunku bankowym jeszcze są wolne od 
zajęcia w postępowaniach egzekucyjnych ? 
Mówi o tym art. 54 a prawa bankowego. Są to:

• świadczenia alimentacyjne, świadczenia 
pieniężne wypłacane w przypadku 
bezskuteczności egzekucji alimentów, 
świadczenia rodzinne, dodatki rodzin-
ne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot 
zupełnych, zasiłki dla opiekunów, 

świadczenia z pomocy społecznej, świad-
czenia integracyjne oraz świadczenie 
wychowawcze,

• zwrot kosztów związanych z udzielaniem 
pomocy dla rodziny wspierającej, 

• świadczenia należne rodzinie zastępczej 
oraz prowadzącemu rodzinny dom 
dziecka, na każde umieszczone dziecko 
przeznaczone na pokrycie kosztów jego 
utrzymania,

• dodatek w wysokości świadczenia wy-
chowawczego określonego w przepisach 
o pomocy państwa w wychowywaniu 
dzieci, zwany dalej „dodatkiem wy-
chowawczym” przysługujący rodzinie 
zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny 

dom dziecka,
• dodatek przysługujący rodzinie zastęp-

czej oraz prowadzącemu rodzinny dom 
dziecka na pokrycie zwiększonych kosz-
tów utrzymania dziecka legitymującego 
się orzeczeniem o niepełnosprawności 
lub orzeczeniem o znacznym lub umiar-
kowanym stopniu niepełnosprawności, 

• dofinansowanie do wypoczynku poza 
miejscem zamieszkania dziecka, 

• świadczenia przysługujące rodzinie 
zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny 
dom dziecka na pokrycie: niezbędnych 
kosztów związanych z potrzebami 

przyjmowanego dziecka oraz kosztów 
związanych z wystąpieniem zdarzeń 
losowych lub innych zdarzeń mających 
wpływ na jakość sprawowanej opieki,

• dofinansowanie  przysługujące pro-
wadzącemu rodzinny dom dziecka na 
pokrycie niezbędnych kosztów zwią-
zanych z remontem lub ze zmianą 
lokalu w budynku wielorodzinnym lub 
domu jednorodzinnego, w którym jest 
prowadzony rodzinny dom dziecka oraz 
innych niezbędnych i nieprzewidzianych 
kosztów związanych z opieką i wycho-
waniem dziecka lub funkcjonowaniem 
rodzinnego domu dziecka,

• pomoc przysługująca osobie opusz-

czającej, po osiągnięciu pełnoletności, 
rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziec-
ka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą 
lub regionalną placówkę opiekuńczo-
-terapeutyczną, zwanej dalej „osobą 
usamodzielnianą”, w przypadku gdy 
umieszczenie w pieczy zastępczej nastą-
piło na podstawie orzeczenia sądu na 
kontynuowanie nauki, usamodzielnienie 
lub zagospodarowanie,

• środki finansowe na utrzymanie lokalu 
mieszkalnego w budynku wielorodzin-
nym lub domu jednorodzinnego, w 
którym jest prowadzony rodzinny dom 
dziecka lub dla rodziny zastępczej 
niezawodowej i zawodowej, w wysokości 
odpowiadającej kosztom ponoszonym 
przez rodzinę zastępczą niezawodową 
albo zawodową lub kosztom ponoszo-
nym przez rodzinny dom dziecka.                                                                          

EGZEKUCJA Z RACHUNKU 
BANKOWEGO, NA KTÓRY 
WPŁYWAJĄ ŚRODKI Z 
PROGRAMU „RODZINA 500 +”

W związku z sytuacjami, gdy świadczenie 
500 plus było de facto zajmowane przez ko-
morników zajmujących rachunki bankowe, na 
które było wypłacane, Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej wprowadziło 
w drodze poprawek do stosownych ustaw  
trzy poziomy zabezpieczenia świadczeń z 
programu Rodzina 500 plus przed zajęciem 
przez komornika – i tak:

• w ustawie o pomocy państwa w wycho-
wywaniu dzieci zapisano, że świadczenia 
te nie podlegają egzekucji, a osobom 

zadłużonym gmina na ich życzenie ma 
obowiązek wypłacić je w gotówce;

• dodatkowo ministerstwo wysłało do 
wszystkich banków numery kont, z jakich 
wypłacane są świadczenia wychowawcze, 
a gminom zlecono opatrywanie prze-
lewów specjalnym tytułem, co umożli-
wia zarówno bankom, jak i organom 
egzekucyjnym identyfikację świadczeń 
wychowawczych,

• wreszcie nowelizacją kodeksu rodzinnego 
i prawa bankowego , która weszła w życie 
20 sierpnia wprowadzono  specjalne 
subkonta - bezpłatne, wyodrębnione 
rachunki rodzinne, do których ko-
mornicy nie będą mieli dostępu celem 
zabezpieczenia środków ze świadczeń 
i zasiłków niepodlegających egzekucji, 
w tym z programu „Rodzina 500 plus”. 

ELEKTRONICZNE ZAJĘCIE 
RACHUNKU BANKOWEGO

Od 8.09.2016 r. ustawodawca wprowadza 
wyłączność doręczeń komornika względem 
banku i wnoszenia pism przez bank za po-
średnictwem systemu teleinformatycznego. 
Wprowadzone zmiany umożliwią skuteczniej-
szą komunikację i sprawniejsze prowadzenie 
postępowania egzekucyjnego, oraz przy-
spieszą zajmowanie rachunków bankowych 
dłużników. Jednakże aby komornik mógł 
dokonać zajęcia konta tą drogą zarówno on 
jaki i banki zostaną zmuszeni  (przez przyjętą 
nowelę) do założenia kont w specjalnie przy-
gotowanym systemie teleinformatycznym. 
Wiąże się to z koniecznością posługiwania 
się elektronicznymi formularzami pism, co 
umożliwia nie tylko automatyzację czynno-
ści, ale gwarantuje również, że pisma te będą 
pozbawione takich wad, które uniemożliwiają 
albo poważnie utrudniają bankowi realizację 
obowiązków wynikających z zajęcia (np. w 
zakresie jednoznacznej identyfikacji dłużni-
ka, przeciwko któremu toczy się egzekucja). 
Identyczne zalety dotyczą czynności banku 
związanych z wnoszeniem pism do komor-
nika. W podobny sposób unormowano 
doręczenia i wnoszenie pism w razie egzekucji 
z rachunku bankowego prowadzonej przez 
administracyjny organ egzekucyjny.

Jak w praktyce ma wyglądać e-zajęcie 
rachunku bankowego? Najkrócej można opi-
sać je w ten sposób, iż po podpisaniu zajęcia 
przez komornika podpisem elektronicznym 
trafi ono za pośrednictwem systemu teleinfor-
matycznego do obsługi takich zajęć w banku, 
który niezwłocznie zablokuje konto dłużnika. 

Nowa procedura ma w założeniu również 
obniżyć koszty obsługi zajęć dla banków 
ponoszone przez strony postępowania – dziś 
doręczenie zajęcia za pośrednictwem operato-
ra pocztowego (tradycyjna poczta) do jednego 
banku to 4,5 zł za każdą korespondencję 
związaną z zajęciem, po zmianach będzie to 
0,5 zł za dokonanie zajęcia i całą późniejszą 
korespondencję z tym związaną.

Pozostaje więc czekać na długofalowe 
efekty wprowadzonych zmian w postaci 
skuteczności postępowań egzekucyjnych bo 
jedynym pewnym efektem jest obniżenie 
kosztów.

Tomasz Ptak
pod red. www.kancelaria-porada.pl
biuro@kancelaria-porada.pl
Gliwice, ul. Chodkiewicza 31
781 729 460

*   Ludzkie sprawy w paragrafach   *    Ludzkie sprawy w paragrafach   *

Co może zabrać komornik z konta bankowego?

NOWE ZASADY EGZEKUCJI Z RACHUNKU BANKOWEGO, 
NOWA KWOTA WOLNA OD ZAJĘCIA
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Księgowa informuje

Zgodnie z przepisami wynikającymi z Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, inwentaryzacji dokonuje się 
zasadniczo na ostatni dzień każdego roku obrotowego. Ważne jest to, że art. 26 ust.3 pkt1 ustawy o rachunkowości 
dopuszcza możliwość, aby rozpoczęcie inwentaryzacji większości składników aktywów mogło nastąpić nie wcześniej niż 

3 miesiące przed końcem roku obrotowego a zakończenie do 15 dnia roku następnego. Jeśli rok obrotowy jednostki jest taki sam jak 
rok kalendarzowy prace inwentaryzacyjne w obecnym roku mogą rozpocząć się 1 października 2016 r. a zakończyć 15 stycznia 2017 r. 
Należy jednak zaznaczyć, że możliwość wcześniejszego przeprowadzenia inwentaryzacji nie dotyczy aktywów pieniężnych, papierów 
wartościowych, produktów w toku produkcji oraz materiałów i produktów gotowych, które na mocy art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy o 
rachunkowości są odpisywane w koszty na dzień ich zakupu lub wytworzenia. Składniki te powinny być zinwentaryzowane 31 grudnia 
2016 r. Trzeba pamiętać także, że istnieją składniki majątku, które inwentaryzuje się raz na pewien okres. Są one wymienione w art. 
26 ust 3 pkt.  2-5 ustawy o rachunkowości.

Lp. Rodzaj inwentaryzowanego 
majątku

Przykład tego, co inwentaryzujemy 
najczęściej Termin inwentaryzacji

1 Aktywa pieniężne, papiery warto-
ściowe, produkty w toku produkcji, 
materiały, towary i produkty goto-
we zaliczone w koszty w momen-
cie zakupu lub wytworzenia.

W praktyce organizacje w ostatni dzień 
roku obrotowego przeprowadzają 
inwentaryzację środków w kasie (spis 
z natury) oraz potwierdzają saldo na 
podstawie otrzymanej z banku infor-
macji o stanie  środków na rachunku.

Na ostatni dzień każdego roku ob-
rotowego

2 Składniki aktywów – z wyłącze-
niem aktywów pieniężnych, pa-
pierów wartościowych, produktów 
w toku produkcji oraz materiałów, 
towarów i produktów gotowych.

Są to głównie należności od naszych 
kontrahentów (inwentaryzacja drogą 
potwierdzenia sald przez kontrahen-
tów).

Rozpoczyna się nie wcześniej niż 3 
miesiące przed końcem roku ob-
rotowego, a kończy do 15 dnia na-
stępnego roku (tj. w okresie od 1 
października do 15 stycznia, jeżeli 
rok obrotowy jednostki jest zgodny 
z kalendarzowym), przy czym stan 
wynikający z ksiąg rachunkowych 
nie może być ustalony po dniu bi-
lansowym (czyli po 31 grudnia, gdy 
rok obrotowy jest zgodny z rokiem 
kalendarzowym)

3 Zapasy materiałów, towarów, pro-
duktów gotowych i półproduktów 
znajdujących się w strzeżonych 
składowiskach i objętych ewiden-
cją ilościowo-wartościową.

Mogą to być różnego rodzaju mate-
riały znajdujące się np. w magazynie 
jednostki, przeznaczone do wykorzy-
stania w późniejszym okresie (spis z 
natury).

Raz na 2 lata w dowolnym okresie.

4 Nieruchomości zaliczone do środ-
ków trwałych oraz inwestycji, 
jak też znajdujące się na terenie 
strzeżonym inne środki trwałe 
oraz maszyny i urządzenia wcho-
dzące w skład środków trwałych 
w budowie.

Przeważnie są to zestawy kompute-
rowe, rzutniki, aparaty fotograficzne, 
meble, lokale i budynki będące wła-
snością organizacji itp. (spis z natury).

Raz na 4 lata w dowolnym okresie.

5 Zapasy towarów i materiałów 
(opakowań) objęte ewidencją 
wartościową w punktach obro-
tu detalicznego jednostki, oraz 
zapasy drewna w jednostkach 
prowadzących gospodarkę leśną.

Dotyczy głównie inwentaryzacji zapa-
sów towarów znajdujących się w skle-
pach prowadzonych przez jednostkę 
(spis z natury).

Raz w roku w dowolnym okresie.

6 Pozostałe aktywa i pasywa nieob-
jęte spisem z natury lub inwenta-
ryzacją drogą potwierdzenia sald.

Np. należności i zobowiązania publicz-
noprawne, środki pieniężne w drodze, 
rozrachunki z tytułu wynagrodzeń itd. 
(weryfikacja sald poprzez porównanie 
danych z ksiąg rachunkowych z odpo-
wiednimi dokumentami).

Na ostatni dzień każdego roku ob-
rotowego.

Inwentaryzację składników wymienionych w pkt. 3, 4 i 5 można przeprowadzić w dowolnym okresie danego roku. Umożliwia 
to  rozłożenie wszystkich prac inwentaryzacyjnych w czasie, aby ich spiętrzenie nie nastąpiło na koniec roku, co ma znaczenie 
szczególnie w dużych jednostkach. Oczywiście jednostka może częściej inwentaryzować swój majątek, jeżeli uzna to za niezbędne 
do prawidłowego sprawowania nad nim kontroli. Inwentaryzacja powinna być zarządzona także,  gdy zachodzi podejrzenie , że stan 
składników majątku wynikający z ewidencji księgowej nie jest zgodny ze stanem faktycznym,  np. w związku z włamaniem do naszej 
siedziby. Nawet zmiana kasjera lub magazyniera, czyli osób odpowiedzialnych materialnie za powierzone mienie stanowi podstawę 
do przeprowadzenia inwentaryzacji (zdawczo-odbiorczej). W przypadku, gdy jednostka zobowiązana jest poddać sprawozdanie 
finansowe za 2016 r., badaniu przez biegłego rewidenta, powinna odpowiednio wcześnie zawrzeć umowę o badanie z podmiotem 
uprawnionym do badania sprawozdań finansowych oraz poinformować o planowanych terminach inwentaryzacji. Jednostka ma 
bowiem obowiązek umożliwić biegłemu rewidentowi jego udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych (art. 66 ust. 5 
ustawy o rachunkowości). Poprawnie przeprowadzona inwentaryzacja pozwala na ustalenie w sposób udokumentowany rzeczywistego 
stanu aktywów i pasywów jednostki. 

 Od inwentaryzacji można odstąpić tylko w przypadku ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia 
układu, jeżeli zgodnie z art. 12 ust. 3 pkt 3 jednostka nie zamyka ksiąg rachunkowych lub w sytuacji połączenia 
lub podziału jednostek, z wyłączeniem spółek kapitałowych, jeżeli strony w drodze umowy pisemnej odstąpią 
od przeprowadzenia inwentaryzacji (art. 26 ust. 5).     

    Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. 
zm. art.26 ust.1)

Barbara Pałka

Inwentaryzacja  
- najważniejsze informacje Grecja

G r e c c y 
kont ro l e r z y 
lotów prote-
stują przeciw-
ko złożonej w 
parlamencie ustawie w sprawie zmian w 
strukturze lotnictwa cywilnego. Chodzi 
m.in. o zmianę definicji zawodu kontrolera 
lotu. Jak twierdzą działacze związkowi, 
zmiany nie były  z nimi konsultowane.

Strajk kontrolerów lotów wywołał 
chaos na greckich lotniskach oraz zmusił 
pasażerów do zmiany swoich planów. 
Miejscowe linie lotnicze zmuszone były 
odwołać wiele z zaplanowanych rejsów. Linie 
Aegean i Olimpic anulowały wszystkie loty 
międzynarodowe, a Ryanair poinformował 
o odwołaniu w czasie weekendu 110 lotów. 
Ryanair wystosował apel do Komisji Euro-
pejskiej, aby „zapobiegła powtarzaniu się 
strajków kontrolerów lotniczych”.

Rosja
J a k  i n -

formuje Mię-
dzynarodowa 
O rga n i z a c j a 
Pracowników 
Budownictwa i Przemysłu Drzewnego 
(BWI), na początku października doszło 
do tragicznego w skutkach wypadku na bu-
dowie stadionu w Sankt Petersburgu – jednej 
z aren mistrzostw świata w piłce nożnej, 
które odbędą się w Rosji w 2018 roku. Z  
informacji przekazywanych przez rosyjskie 
media wynika, że pracownik budowlany 
wpadł do szybu windy.

To już jest czwarty wypadek śmiertelny 
na tej budowie. Już wcześniej informowali-
śmy, że budowę dotyka szereg problemów, 
które uderzają bezpośrednio w pracow-
ników. Przez okres kilku miesięcy część 
pracowników nie otrzymywała wynagro-
dzeń, a warunki bezpieczeństwa pracy były 
nieodpowiednie.

Jesteśmy coraz bardziej zaniepokojeni 
liczbą wypadków śmiertelnych na tej 
budowie i wierzymy, że tragedii można 
było uniknąć, ściśle przestrzegając i egze-
kwując warunki bezpieczeństwa i higieny 
pracy” - stwierdził Ambet Yuson, sekretarz 
generalny BWI.

Niemcy
Członko-

wie personelu 
l at a j ą c e go  i 
pokładowego 
oraz naziem-
nego niemieckich linii lotniczych Tuifly 
obawiają się o swoją pracę i przyszłość 
firmy. Wszystko przez plany reorganizacji 
przedsiębiorstwa, które zakładają, że 
wejdzie on w skład do holdingu zarządza-
nego przez Etihad Airways, narodowego 
przewoźnika Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich. Pracownicy nie zgadzają się z 
polityką firmy wobec załogi, argumentując, 
że nikt nie poinformował jej o planowanych 
zmianach.

W proteście pracownicy Tuifly zaczęli 
masowo przedstawiać pracodawcy zwolnie-
nia lekarskie. Zarząd linii musiał odwołać 
wiele połączeń. Aby przewieźć pasażerów, 
był zmuszony wynająć samoloty od innych 

linii lotniczych. 
Po kilku dniach firma Tuifly wyszła 

pracownikom naprzeciw i zadeklarowała, 
że przez najbliższe trzy lata nie dojdzie ani 
do przeniesienia siedziby firmy, ani też do 
zmian w umowach zbiorowych.

Jak informuje Deutsche Welle, sprawa 
ta wywołała w Niemczech burzliwą dysku-
sję. Okazuje się, że zwolnienia lekarskie 
stosowane w walce z pracodawcą nie mają w 
Niemczech „tradycji”. Nie jest znany żaden 
przypadek, w którym związki zawodowe 
nawoływałyby do takiego zachowania.

Związek zawodowy personelu po -
kładowego (Ufo) nie wziął na siebie od-
powiedzialności za masowe zwolnienia 
chorobowe pracowników Tuifly. „To nie 
jest popierany przez nas sposób walki 
z pracodawcą” - stwierdził ekspert Ufo, 
Nicoley Baublies.

Wielka Brytania
Trzydniowy 

protest pracow-
ników Southern 
Rail spowodował 
ogromne utrudnienia na kolei. Linia ob-
sługuje ruch pasażerski dla podróżujących 
z przedmieść do Londynu. Kilkanaście 
tysięcy podróżnych musiało pogodzić się z 
ogromnymi utrudnieniami. Zarząd firmy 
zmuszony był zawiesić część połączeń. 

Strajk objął przede wszystkim naj-
bardziej oblegane trasy. Southern Rail nie 
obsługiwał blisko 40 proc. zwyczajowych 
kursów. Strajk jest kolejnym z serii protestów 
w sporze między Southern Rail a związkiem 
zawodowym RMT. Pracownicy nie chcą 
zgodzić się na planowane ograniczenie roli 
konduktorów w pociągach Southern.

Ukraina
Na począt-

ku października 
n a  U k r a i n i e 
przeprowadzony 
został  ogólno-
krajowy strajk rolników. Rolnicy prote-
stowali przeciwko polityce podatkowej i 
podwyżkom cen produktów. Jak zaznaczają, 
ceny w ciągu 2 lat wzrosły o 90%, a dochody 
jedynie o 19%. Jak mówią - władza musi 
tworzyć miejsca pracy i nie przeszkadzać 
w ich pracy.

Największa manifestacja odbyła się na 
placu Konstytucji przed Radą Najwyższą 
w Kijowie. Protesty odbyły się również w 
każdym innym centrum obwodowym przy 
wjeździe do miasta gdzie rolnicy blokowali 
drogi swoim sprzętem rolniczym.

Protestujący domagają się, by do końca 
roku rząd przyjął projekt ustawy o wnie-
sieniu zmian do Kodeksu podatkowego 
Ukrainy w zakresie ochrony praw płatników 
podatku od wartości dodanej, w tym produ-
centów rolnych oraz przywrócenia systemu 
opodatkowania sektora rolnego, który obo-
wiązywał do 1 stycznia 2015 roku. Zdaniem 
rolników pozwoli on utrzymać stałą produk-
cję artykułów spożywczych, a także zapewni 
ludziom pracę i przystępne ceny żywności. 
Rolnicy chcą też przedłużenia moratorium 
na sprzedaż gruntów rolnych do momentu 
opracowania kompleksu aktów prawnych 
potrzebnych do realizacji reformy rolnej.

Zebrał: Tomasz Nagórka

Z WYDARZEŃ W ŚWIATOWYM 
RUCHU PRACOWNICZYM
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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

7 5 8 1

6 5

4 9 2

3 2 5 9

6 7 4

9 5 7

2 3 1

6 1 5

2 4

Młody lekarz, po zbadaniu 
pacjenta, bezradnie rozkłada 
ręce i mówi:  
- Nie bardzo wiem, co panu 
jest. Sądzę, że to z powodu 
alkoholu.  
- Rozumiem - woła pa-
cjent - to ja przyjdę, jak pan 
wytrzeźwieje.

JJJ
W pociągu. Blondynka, 
wracając z toalety, nie może 
trafić do swojego przedziału.  
Stoi na korytarzu i płacze.  
Podchodzi do niej inny 
pasażer i pyta co się stało, 
po czym mówi:  
- Niech sobie pani przypo-
mni coś szczególnego z tego 
przedziału, to go znajdziemy.  
Po dłuższym zastanowieniu 
blondynka woła:  
- Już wiem, za oknem było 
jezioro!

JJJ
Jedzie dresiarz BMW i nagle 
łapie gumę. Wysiada więc i 
zaczyna naprawiać. Po krót-
kim czasie podjeżdża drugi 
dresiarz mercedesem.  
- Co robisz?  
- Odkręcam koło.  
Na to dresiarz z mercedesa 
bierze kamień, rzuca go w 
szybę i mówi:  
- To ja biorę radio.

JJJ
Zapłakana blondynka przy-
chodzi do baru.  
Kelner pyta się blondynki:  
- Czemu pani płacze?  
- Bo wszystkie głupie kawały 
są o blondynkach.  
- Udowodnię pani, że nie 
- mówi kelner i woła do 
brunetki:  
- Brunetka, idź zobacz czy 
cię w domu niema.  
Brunetka szybkim krokiem 
wybiegła z baru.  
Blondynka widzi co się dzieje 
i zaczyna się śmiać.  
- Ale głupia, mogła zadzwo-
nić.

JJJ
Pani pyta Jasia:  
- Jasiu, powiedz nam skąd 
się bierze prąd?  

A Jasiu na to:  
- Z Afryki.  
- A czemu akurat z Afryki?  
- Bo jak wyłączą prąd, to 
tata zawsze mówi - znowu 
te małpy wyłączyły prąd.

JJJ
Żona wściekła na męża 
dzwoni na jego komórkę:  
- Gdzie ty łazisz do tej pory?  
On na to spokojnie:  
- Kochanie, czy pamiętasz 
ten sklep jubilerski, w któ-
rym ci się podobał ten złoty 
naszyjnik z perełką?  
- Ależ oczywiście, Misiu - 
spuszcza z tonu żona.  
- No to jestem w knajpie 
obok.

JJJ
Rozmawiają dwie blondynki:  
- Słyszałam, że pani mąż 
złamał sobie nogę. Jak to się 
stało?  
- Robiłam właśnie obiad 
i poprosiłam męża, żeby 
poszedł do piwnicy po ziem-
niaki. Schodząc, pośliznął się 
i tak właśnie to było.  
- To straszne. I co pani 
zrobiła w takiej sytuacji?  
- Makaron.

JJJ
Stoją dwie blondynki na 
przystanku autobusowym.  
- Którym jedziesz autobu-
sem?  
- Jedynką. A ty?  
- Dwójką.  
Jedzie autobus z numerem 
12 blondynka mówi do 
drugiej:  
- Patrz jedziemy razem!

JJJ
Szef do pracownika:  
- A ty nie na pogrzebie? 
Przecież teściowa ci umarła.  
- Ale szefie ja zawsze mówię 
tak „najpierw obowiązki a 
potem uciecha”.

JJJ
Idzie mały Jaś z mamą i 
zobaczył łysego:  
- Mamo, mamo, ten pan jest 
łysy!  
- Cicho bo usłyszy!  
- To ten pan nie wie, że jest 
łysy?

*   HUMOR   *

Wczoraj (13.10) słyszałem 
lecące żurawie - łatwiej 
je usłyszeć niż dostrzec, 

zresztą jak wszystko co nas otacza. Gdy 
zaczynałem pracę w lasach, mój pierwszy 
nauczyciel – leśnik pamiętający Adama 
Loreta (1884-1939) – pierwszego dy-
rektora Lasów Państwowych, wymagał 
składania cotygodniowych meldunków. 

Piątek rano: „Panie Leśniczy, mel-
duję: w obchodzie nr 1 w tym tygodniu 
stwierdziłem...........” 

Stary gajowy, z którym praco -
wałem, miał  niekończącą s i ę  l i s t ę 
obserwacji. A to chmara 50 jeleni w od-
dziele 125, a to wataha dzików, bocian 
czarny, borsuki, wadera z młodymi.  
A ja mogłem co najwyżej powiedzieć ile 
drzew posuszowych wyznaczyłem, ile 
ich wywróciło. 

- Jak Pan to robi, Panie Antoni, 
że tyle Pan widzi? - pytałem. A on na 
to: - Ja nie patrzę. Ja słucham. Zanim 
cokolwiek zobaczysz w lesie, najpierw 
usłysz i domyśl się co to może być, później 
spróbuj to dostrzec. 

Od tamtej  pory szkoliłem swój 
słuch w rozpoznawaniu rożnych leśnych 
odgłosów. Od szeleszczących owadów w 
ściółce przed nadchodzącym deszczem, po 
„klangor żurawi ciągnących ku morzu”. 

Dokąd lecicie, pomyślałem, pewnie 
do Francji, a może dalej (Hiszpania), 
ale dlaczego tak późno? 

Stary gajowy mawiał: „Kiedy 
ptaki lecą w październiku, to wigilii 
zimy nie będzie”. Dziwne, bo wszyscy 
pszczelarze w okolicy opowiadają, że 
pszczoły szykują się od dawna do ostrej 
zimy. Sójki we wrześniu tak skrzeczały, 

że trudno było zaznać odrobinę spokoju 
w lesie. Pewnie naradzały się jak tu 
czmychnąć przed ostrą zimą. Jesień 
w tym roku nie obfitowała w mgliste 
wieczory, a liście na drzewach trzymają 
się mocno.

Myślę i nie daje mi to spokoju, jaka 
będzie zima w tym roku? A intuicja mi 
podpowiada: mroźna, przynajmniej do 
Świąt Bożego Narodzenie bez śniegu 
lub z małą ilością. Za to w styczniu 
będzie  można organizować kuligi . 
Kto wie, może i w maju na śnieżki z 
dziećmi wyjdę.

Piotr Nalewajek 
leśniczy

przewodniczący 
KSKiOŚ  

ZZ „Budowlani”

Pogadajmy o lesie

Rozważania o pogodzie


