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Pat w Kopex Machinery

Zarząd spółki Ko-
pex Machinery, 

która jest największym 
producentem sprzętu 
górniczego na rynku pol-
skim, nie zgodził się na 
proponowane przez stronę związkową ograniczenie skali planowej redukcji 
zwolnienia. W związku z powyższym, działające w przedsiębiorstwie związki 
zawodowe rozważają rozpoczęcie sporu zbiorowego.

Jak informują związkowcy, pracę może stracić nawet 250 osób. Pracownicy 
zostali poinformowani o zwolnieniach grupowych dzień po zakończeniu 
procedury poprzednich zwolnień grupowych. Do tej pory w rybnickich i 
zabrzańskich zakładach zwolniono już 225 pracowników.

Strona pracownicza uważa, że przygotowany przez pracodawcę projekt 
porozumienia o zwolnieniach grupowych jest nie do przyjęcia. Zdaniem 
związkowców w porozumieniu określona została wyłącznie łączna liczba 
pracowników przeznaczonych do zwolnienia w zakładach w Zabrzu i Ryb-
niku. Nie ma za to sprecyzowanej liczby osób, które mają zostać zwolnione w 
każdym zakładzie. Projekt nie podaje też, jakich grup zawodowych dotyczyć 
będzie obecna redukcja zatrudnienia.

W projekcie porozumienia zarząd zastrzegł sobie możliwość wręczania 
pracownikom wypowiedzeń jeszcze we wrześniu ze skutkiem od 1 październi-
ka. Procedurę zwolnień grupowych w spółce pracodawca zamierza zakończyć 
30 czerwca 2017 roku.

O godną pracę i płacę w szpitalu 
psychiatrycznym w Bielsku Białej

Trwa spór pomiędzy 
pracownikami a 

dyrekcją Specjalistycznego 
Psychiatrycznego Zespo-
łu Opieki Zdrowotnej w 
Bielsku Białej. Powodem 
napiętej sytuacji są niskie za-
robki oraz złe warunki pracy 
zatrudnionych w placówce. 
Związkowcy zagrozili, że jeżeli dyrekcja nie spełni ich postulatów dotyczących 
podwyżek wynagrodzeń i polepszenia warunków pracy, to załoga przystąpi 
do protestu. Nie wykluczają strajku.

Domagają się m.in. wzrostu wynagrodzeń o 500 zł netto (612,94 zł brutto) 
m.in. dla pielęgniarek, salowych, psychologów, pracowników socjalnych 
czy specjalistów terapii zajęciowej. Według nich, obecna sytuacja finansowa 
placówki nie jest najgorsza, a podwyżek nie było od 2011 r.  Postulują także 

Przegląd związkowych 
wydarzeń w Polsce

cd. na str. 4

Na początku września odbyło się po-
siedzenie Zarządu Krajowego Związ-
ku Zawodowego „Budowlani”. Na 

zaproszenie przewodniczącego „Budowlanych” 
Zbigniewa Janowskiego obok członków Zarządu 
wzięli w nim również udział przedstawiciele 
części rad okręgowych.

Podczas posiedzenia przedstawione zostały 

m.in. projektowane zmiany w ustawie o związ-
kach zawodowych (O proponowanych zmianach 
przeczytasz w 8 wydaniu Magazynu „Budowla-
ni”). Członkowie Zarządu zastanawiali się w jaki 
sposób nowelizacja ustawy, w tym zmiany dające 

możliwość zrzeszania się osób zatrudnionych 
na „umowy śmieciowe”, wpłyną na funkcjono-
wanie naszego Związku. Dyskusja odbywała się 
również w kontekście spadającej liczby członków 
„Budowlanych”.

Główna księgowa ZZ „Budowlani” przedsta-
wiła projekty druków preliminarzy budżetowych, 
które będą wykorzystywane przez poszczególne 

struktury „Budowlanych” przy sporządzaniu 
budżetu Związku na przyszły rok. Zostały one 
zaakceptowane przez Zarząd Krajowy. Druki dla 
organizacji podstawowych oraz zarządów okrę-
gów można pobrać ze strony internetowej www.

zzbudowlani.pl. Znajdują się one w zakładce 
„Statut i dokumenty/Dokumenty Księgowe”. 
Barbara Pałka poinformowała również Zarząd 
Krajowy o stanie przekazywania miesięcznych 
raportów finansowych  oraz o błędach, jakie 
organizacje podstawowe popełniają przy ich 
wypełnianiu. Członkowie Zarządu Krajowego 
ustalili, że wobec organizacji podstawowych, 
które nie wywiązują się z obowiązku bieżącego 
przedkładania okręgom raportów finanso-
wych  będą wyciągane negatywne dla zarządu 
organizacji konsekwencje. Przypominamy, że za 
niewywiązywanie się z tego obowiązku członkom 
zarządu organizacji podstawowej może grozić 
zawieszenie w pełnieniu wykonywanej funkcji.

W ostatnim czasie rząd premier Beaty Szydło 
zaprezentował projekt zmian w ustawie dotyczą-
cej zatrudniania pracowników tymczasowych. 
Zarząd Krajowy nie mógł być wobec zmian 
obojętny i przyjął w tym zakresie stosowane 
stanowisko. O treści stanowiska informujemy 
również w aktualnym wydaniu Magazynu „Bu-
dowlani”.

W związku ze zbliżającymi się obchodami 
125-lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych Za-
rząd Krajowy zatwierdził m.in. okolicznościowy 
medal oraz regulamin jego przyznawania. 

Tomasz Nagórka

Obradował Zarząd Krajowy
ZZ „Budowlani”

W siedzibie Ministerstwa Infrastruk-
tury i Budownictwa odbyło się 
spotkanie Komitetu Honorowego 

Centralnych Obchodów Dnia Budowlanych 2016 
z ministrem Andrzejem Adamczykiem. Tegorocz-
ne obchody objęte są honorowym patronatem 
prezydenta RP Andrzeja Dudy. Minister Andrzej 
Adamczyk wyraził zgodę na przewodniczenie 
Komitetowi Honorowemu uroczystości. W spo-
tkaniu wziął udział także wiceminister Tomasz 
Żuchowski.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
Dnia Budowlanych Zbigniew Janowski przed-
stawił Ministrowi skład Komitetu i współorga-
nizatorów uroczystości. Omówiono planowany 
program obchodów. 

Duża część spotkania poświęcona była wy-
mianie poglądów na temat bieżących spraw – naj-
bardziej interesujących dla przedstawicieli branży. 
Dyskutowano o rozwiązaniach planowanych w 
przygotowywanym Kodeksie budowlanym, o 

szansach na ożywienie działalności inwestycyjnej 
spółdzielni i nowym programie mieszkaniowym, 
a także o zmianach w prawie zamówień publicz-
nych, w których jest wiele korzystnych dla branży 
rozwiązań, ale też elementów budzących niepokój 
(np. rozwiązania dotyczące procedury „in 
house”). Nie zabrakło rozmowy na temat stanu 
inwestycji, planowanych redukcji zatrudnienia i 
trudnej dziś sytuacji firm budowlanych.

Minister Andrzej Adamczyk podkreślił 
swoją wolę współpracy i konsultacji ze środowi-
skiem budowlanym, oczywiście nie tylko z okazji 
budowlanego święta.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 
organizacji budownictwa:
ZBIGNIEW JANOWSKI - przewodniczący 
Związku Zawodowego „Budowlani”, MAREK 
WALICKI - dyrektor Krajowego Biura Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa, JÓZEF KO-
STRZEWSKI - dyrektor Biura Stowarzyszenia 
Producentów Betonów, KSAWERY KRASSOW-

SKI - prezes Izby Projektowania Budowlanego, 
ALEKSANDRA KURZYK - prezydent Polskiej 
Federacji Organizacji Zarządców Administrato-
rów i Właścicieli Nieruchomości, MICHAŁ STA-
SZEWSKI - prezes Konfederacji Budownictwa i 
Nieruchomości, RAFAŁ BAŁDYS - wiceprezes 
Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, 
HALINA MATEJEK-CABAN - przedstawicielka 
Związku Rzemiosła Polskiego, MIECZYSŁAW 
GRODZKI - wiceprzewodniczący Polskiego 
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, 
MICHAŁ CICHOPEK - dyrektor  Polskiej 
Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa, 
ANDRZEJ PÓŁROLNICZAK - prezes Zarządu 
Unii Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce, 
JAN SUŁOWSKI - prezes Zarządu Krajowego 
Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkanio-
wych, JERZY JANKOWSKI - prezes Zarządu 
Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszka-
niowych RP, JAKUB KUS - sekretarz krajowy 
Związku Zawodowego „Budowlani”.           (red)

SPOTKANIE KOMITETU 
HONOROWEGO DNIA 

BUDOWLANYCH
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Dzień Budowlanych nadchodzi z 
jesienią. Większość budowlanych 
firm i organizacji organizuje spo-

tkania pod koniec września. Jest to symboliczne 
podsumowanie sezonu budowlanego.  Kiedy w 
połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego już 
wieku „reanimowaliśmy” tę starą tradycję, nie 
podejrzewaliśmy, że tak szybko upowszechni 
się ona – nie jako narzucony format „centralnej 
akademii”, ale jako swoisty ruch w całym kraju. 

Dzień Budowlanych jest po prostu po-
trzebny ludziom naszej branży. Jest i będzie, 
niezależnie od tego, czy zapiszemy go oficjalnie 

w kalendarzu, czy w ustawie. Dlaczego? 
Gdy na początku lat dziewięćdziesiątych 

zmieniała się struktura własnościowa i struktura 
zarządzania gospodarki, polskie budownictwo 
praktycznie się rozsypało. Mówimy o prze-
kształceniach własnościowych, ale tak naprawdę 
firmy powstawały od początku, upadały bardzo 
szybko i powstawały nowe. Sektor został skrajnie 
zatomizowany – i tak pozostało do dziś. 

Nie udało się w zasadzie wykreować w Polsce 
wielkich firm budowlanych 
zdolnych do międzyna-
rodowej konkurencji, bo 
zabrakło kapitału i odpo-
wiedniego wsparcia. Prawie 
wszystkie nieliczne większe 
firmy  zintegrowały się z 
międzynarodowymi, sieciowymi koncernami. 
Szybko staliśmy się krajem budowlanych pod-
wykonawców. Praca w budownictwie przestała 
być dla dużej grupy specjalistów zajęciem na stałe. 
Wydawałoby się, że nic już nie łączy projektantów, 
inżynierów, budowlanych techników, murarzy, 
dekarzy, instalatorów poza chęcią wyjazdu do 
krajów, gdzie dobrze płacą a warunki pracy są 
znacznie lepsze. A jednak tak nie jest, mimo że 
kilkaset tysięcy polskich fachowców buduje całą 
Europę. To poczucie wspólnoty budowlanych jest 

silniejsze niż poczucie braku stabilizacji. 
Budownictwo to branża przemysłowa (tak 

jest w większości europejskich krajów), ale to 
przemysł różniący się od innych. W tradycyj-
nych przemysłach fabryka jest na miejscu, a 
produkt jest mobilny. W budownictwie produkt 
jest trwały i nieruchomy, a „fabryka” się prze-
mieszcza. Ten produkt – budynek, budowla – to 
nie tylko efekt finalny ale też niezwykle trwały 
pomnik pracy ludzi zaangażowanych w jego 

tworzenie. Ludzi, którzy 
pracują bardzo ciężko w 
niesprzyjających zwykle 
warunkach, nie zarabiają 
szczególnie dużo i nie 
mają stabilnego zajęcia, 
ale mają za to emocjonalny 

stosunek do swojej pracy i jej efektów. Są (i mogą 
być) dumni ze swojej pracy. 

To wszystko stwarza szczególne poczucie 
wspólnoty. I potrzebę kontaktu z innymi ludźmi 
budownictwa. A że okazji do takich spotkań w 
wysokim sezonie budowlanym – nawet w tej samej 
firmie - nie ma, bo wszyscy są w ruchu, pozostaje 
jesienny Dzień Budowlanych. I taka jest geneza 
budowlanego święta. Tylko tyle i aż tyle…

DO CZEGO SŁUŻY DZIEŃ 
BUDOWLANYCH?

Biuro Zarządu Krajowego przeprowadziło w 
Sanoku wyjazdowe szkolenie dla członków 
komisji rewizyjnych. Wzięło w nim udział 

ponad 20 przedstawicieli pionu rewizyjnego z całej 
Polski, w tym członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej, 

Stanowisko
” 

w sprawie rządowego projektu 
ustawy o zmianie ustawy 

o zatrudnianiu pracowników 
tymczasowych oraz niektórych 

innych ustaw

Związki zawodowe uważnie przyglądają się zmianom wdraża-
nym na rynku pracy przez nowy rząd. W lipcu tego roku pojawił 

się kolejny, bardzo ważny dla rynku pracy projekt rządowy dotyczący 
pracy tymczasowej. 

Związki zawodowe, w tym nasz Związek, nie są zwolennikami pracy 
tymczasowej, a szczególnie działalności agencji pracy tymczasowej. 
Uważamy, że tego typu działalność to po prostu handel pracą, który 
czasem balansuje na granicy handlu ludźmi. Praca tymczasowa w Polsce 
jest nadużywana. W agencjach nie pracują głównie ludzie, którzy wybrali 
taką formę zatrudnienia i bardzo im to odpowiada. To najczęściej są 
ludzie, którzy chcieliby mieć stałą pracę, ale nie mają na to szans. 

Organizacje Związku Zawodowego „Budowlani” działają w wielu 
firmach produkcyjnych, w których pracownicy tymczasowi pracują 
od wielu lat na tych samych stanowiskach, chociaż to teoretycznie 
jest niemożliwe. Po prostu rotują między różnymi agencjami, co jest 
obchodzeniem prawa. Tacy pracownicy nie mają takich samych praw 
i ochrony jak pracownicy stali firmy. Nie zrzeszają się w związkach, bo 
boją się utraty pracy.

Nowa ustawa ma szansę znacznie ograniczyć nadużycia i zwięk-
szyć ochronę pracowników tymczasowych. Projekt nie jest jednak ide-
alny, bo próbuje wypracować kompromis pomiędzy różnymi grupami 
interesów – w tym silnym środowiskiem agencji pracy.

ZZ „Budowlani” uważa, że jednym z najważniejszych punktów 
ustawy jest próba wyeliminowania praktyk zatrudniania pracowni-
ków tymczasowych do takiej samej pracy jaką wykonywał zwolniony 
pracownik stały. Chodzi o rodzaj pracy, a nie o stanowisko – bo te były 
tworzone często fikcyjnie.

Istotne jest także to, że agencja będzie musiała w umowie z 
pracownikiem tymczasowym podać dane do kontaktu. Pracownik 
tymczasowy musi mieć możliwość szybkiego kontaktowania się ze 
swoim formalnym pracodawcą, co dotychczas w wielu wypadkach 
jest praktycznie niemożliwe.

Kolejnym istotnym zapisem jest ustalenie maksymalnego okresu 
pracy tymczasowej dla jednego pracodawcy - użytkownika na  łącz-
nie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. To ma 
wyeliminować sytuację, w której pracownik tymczasowy zatrudniany 
jest w tym samym miejscu przez różne agencje. Dotyczy to zarówno 
zatrudnienia na umowę o pracę, jak i umów cywilnoprawnych.

Popieramy również propozycję umożliwienia pracownikowi tym-
czasowemu wyboru sądu pracy właściwego dla rozpatrzenia sprawy, 
wyeliminowania zakazu zatrudniania przez pracodawcę użytkownika 
po zakończeniu pracy tymczasowej na jego rzecz, ochronę pracownic 
tymczasowych w ciąży i uregulowanie uprawnień urlopowych.

Zdecydowanie popieramy zobligowanie agencji do posiadania 
stałych siedzib i gwarancji finansowych.

Zauważamy inicjatywę zmierzającą do uregulowania kontroli 
opłacania ZUS przez agencje i wyegzekwowania obowiązku kwartalnej 
kontroli agencji w tym zakresie, prowadzonej przez marszałka woje-
wództwa. Uważamy jednak, że z uwagi na dotychczasową praktykę 
i brak zainteresowania samorządów działalnością agencji konieczne 
jest wprowadzenie obligatoryjnej kontroli agencji przez instytucje 
rządowe. Sądzimy również, że w proces nadzoru nad działalnością 
agencji i kontroli zatrudniania pracowników tymczasowych powinny 
być zaangażowane urzędy pracy.

Związek Zawodowy „Budowlani” zdecydowanie popiera regula-
cję decydującą o tym, że agencje kierujące do pracy za granicą będą 
mogły to robić tylko bezpośrednio do pracodawców, a nie do innych 
pośredników. Uważamy jednak, że wobec słabości transgranicznego 
systemu kontroli działalności agencji „ponadnarodowych” przepis ten 
będzie miał bardzo ograniczoną skuteczność.

Popieramy czytelne określenie odpowiedzialności agencji i praco-
dawcy – użytkownika za naruszenie praw pracownika tymczasowego. 
Uważamy jednak, że szczególnie rażące przypadki naruszenia praw 
pracowniczych powinny być traktowane jak przestępstwa a nie wy-
kroczenia. To wymaga kolejnych zmian prawa.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pra-
cowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw jest krokiem w 
dobrym kierunku. W opinii Związku Zawodowego „Budowlani” ustawa 
w obecnym kształcie nie rozwiąże jednak wszystkich kluczowych 
problemów związanych z szarą strefą pracy tymczasowej i licznymi 
związanymi z tym patologiami.

Związek Zawodowy „Budowlani” w przypadku uchwalenia w/w 
ustawy wnioskuje o określenie czasu dokonania przeglądu jej funkcjo-
nowania po 2 latach od wejścia aktu prawnego w życie.

Za Zarząd Krajowy
Zbigniew Janowski

Przewodniczący

Od 2008 roku Międzynarodowa Kon-
federacja Związków Zawodowych 
organizuje w dniu 7 października 

Światowy Dzień Godnej Pracy (World Day of 
Decent Work). Jest to dzień mobilizacji całego 
świata pracowniczego. Jeden dzień, gdy wszystkie 
związki zawodowe na świecie walczą o godną pracę. 
Jak zaznaczają światowi liderzy związkowi, godna 
praca musi być w centrum działań władz w celu 
przywrócenia wzrostu gospodarczego i stworzenia 
nowej globalnej gospodarki, która stawia pracę 
ludzi na pierwszym miejscu.

 Tegoroczne obchody Światowego Dnia 
Godnej Pracy odbywają się pod hasłem „Koniec 
korporacyjnej zachłanności”. Międzynarodowa 
Konfederacja Związków Zawodowych podkreśla, że 
globalny model łańcucha dostaw, który dominuje w 
gospodarce światowej, sprzyja wyzyskowi i nierów-
ności społecznej. Model ten z braku odpowiednich 
regulacji prowadzi do:

• niewolnictwa XXI wieku – nadmiernego, 
ponad ludzkie siły wykorzystywania pracow-
ników przez przedsiębiorstwa, w tym przez 
najbardziej znane marki,

• rażąco niskich płac, niebezpiecznych i niepew-
nych miejsc pracy,

• ogromnego żniwa śmierci i obrażeń w miejscu 
pracy,

• tłumienia praw pracowników do organizowa-
nia się i prowadzenia rokowań zbiorowych,

• podważania demokracji i podstawowych praw 
człowieka,

• braku ochrony socjalnej dla zdecydowanej 
większości ludzi na świecie.

Związek Zawodowy „Budowlani” również 
przyłącza się do obchodów Światowego Dnia 
Godnej Pracy. Domagamy się, aby władza w Polsce 
i na całym świecie była odpowiedzialna i wrażliwa 
na problemy społeczne, by reprezentowała interesy 

nas wszystkich, nie tylko instytucji finansowych 
i nie tylko najbogatszych. By była otwarta na 
dialog ze związkami zawodowymi i zajmowała 
się realnymi problemami społecznymi. Praca na 
czarno, samozatrudnienie, śmieciówki, pośrednicy 
wyzyskiwacze to standard na polskim rynku pracy. 
W szczególności jest to widoczne w rozdrobnionej, 
pełnej firm podwykonawczych branży budowlanej.

Związek Zawodowy „Budowlani” włącza się w 
szereg inicjatyw mających na celu walkę o godne i 
bezpieczne warunki pracy. Trwa akcja „Budowy bez 
wyzysku”. ZZ „Budowlani” wspólnie ze Stowarzy-
szeniem „Polska Społeczna” oraz Komisją Opera-
torów Żurawi OZZ IP połączyły siły, aby walczyć 
o prawa pracownicze. Celem wspólnych działań 
jest zwiększenie świadomości pracowników bu-
dowlanych i wiedzy o aktywności propracowniczej 
związków zawodowych i stowarzyszenia w sektorze, 
zwiększenie uzwiązkowienia w branży budowlanej, 
poprawa warunków pracy, płacy i zwiększenie 
poziomu bezpieczeństwa na polskich budowach, 
korzystne zmiany w prawie; w tym stworzenie 
ustawy „Budowy bez wyzysku” regulującej warunki 

pracy wszystkich pracowników budowlanych oraz 
przywrócenie rozporządzenia ws. BHP operatorów 
żurawi. W ramach akcji odwiedzamy budowy, 
rozmawiamy z pracownikami o ich problemach 
i zachęcamy ich do organizowania się i wspólnej 

obrony praw pracowniczych. 
 W związku ze Światowym Dniem Godnej 

Pracy zachęcamy wszystkie organizacje podstawowe 
Związku Zawodowego „Budowlani” do wywiesze-
nia w zakładach pracy informacji o Dniu Godnej 
Pracy i emblematów „Budowlanych”. Jest to dobry 
moment na to, aby porozmawiać o problemach, 
których doświadcza wasza organizacja w codzien-
nej działalności związkowej, wymiany doświadczeń 
i poglądów, a także do podjęcia konkretnych dzia-
łań na rzecz obrony praw pracowniczych w waszym 
przedsiębiorstwie, na budowie, w spółdzielni czy 
nadleśnictwie. Dlatego też zachęcamy również do 
zorganizowania w tym dniu spotkania z członkami 
Związku w zakładach pracy, w których jesteście 
zatrudnieni. 

W tym dniu związki zawodowe na całym świe-
cie jednoczą siły w obronie praw pracowniczych. 
My, „Budowlani”, nie możemy o tym zapomnieć. 
Powinniśmy wiedzieć czym są związki zawodowe, 
dlaczego do nich przystąpiliśmy i jaka jest nasza 
rola jako reprezentantów całej załogi wobec praco-
dawcy.                                              Tomasz Nagórka

7 października: 
Światowy Dzień Godnej Pracy

Poczucie wspólnoty 
budowlanych 
jest silniejsze niż 
poczucie braku 
stabilizacji.
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wprowadzenie 300-złotowego dodatku do pensji dla pielęgniarek i salowych 
pracujących na oddziale ogólnym. Na oddziale tym hospitalizowane są 
wszystkie kategorie pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, ale od kilku 
lat coraz częściej trafiają tam osoby po zażyciu tzw. dopalaczy.

Już w ubiegłym roku doszło do pierwszych protestów. W listopadzie 
Związek Zawodowy Pracowników Lecznictwa Psychiatrycznego i Uzależnień 
w SP ZOZ wręczył dyrekcji listę postulatów do spełnienia, tym samym roz-
poczynając nowy spór zbiorowy. W kolejnych miesiącach przeprowadzono 
kilka rokowań z dyrekcją. Każda z nich zakończyła się niepowodzeniem. 
Podobnie jak przeprowadzone w lipcu mediacje.

W maju nastąpiła pewna zmiana w stanowisku władz placówki. Dyrekcja 
zaproponowała podwyżkę w wysokości 200 zł brutto, lecz do września żaden 
z pracowników nie otrzymał w tej sprawie aneksu.

Protestują pracownicy Veolia

Pod warszawską siedzibą 
centrali grupy Veolia 

odbyła się akcja protestacyjna, 
zorganizowana przez działające 
w niej związki zawodowe. Pra-
cownicy obawiają się redukcji 
zatrudnienia w łódzkim oddziale 
przedsiębiorstwa, co może być 
konsekwencją zapowiedzi negocjacji nowego układu zbiorowego pracy w 
Veolia Energia Łódź. W proteście wzięło udział około 300 pracowników.

Związkowcy protestują przeciwko sposobie w jakim firma jest zarządza-
na. Nie zgadzają się na dalszą redukcję zatrudnienia (z 2542 pracowników w 
2005 roku do końca 2016 roku zostanie ich ok 1100) i planowany outsourcing 
kolejnych działalności przedsiębiorstw w grupie Veolia. Nie zgadzają się 
również na wypowiedzenia przez pracodawcę układu zbiorowego pracy 
obowiązującego w Veolia Energia Łódź.

Dzień po manifestacji, zorganizowanej w Warszawie pod siedzibą Veolia 
Polska S.A. przez związki zawodowe działające w Veolia Energia Łódź, zarząd 
spółki wypowiedział zakładowy układ zbiorowy pracy i zaprosił wszystkie 
organizacje związkowe reprezentujące pracowników spółki do rokowań w 
sprawie zawarcia nowego układu. 

Podwyżka wynagrodzeń  
w Węglokoksie w Rudzie Śląskiej

Związkowcom ze spółki 
Węglokoks Energia ZCP 

w Rudzie Śląskiej udało się wyne-
gocjować podwyżki wynagrodzeń 
na takim samym poziomie co w 
pozostałych spółkach ciepłowni-
czych grupy. Pomiędzy zarządem spółki a związkami zawodowymi podpisane 
zostało porozumienie w sprawie wzrostu tegorocznych pensji. 

Zawarcie porozumienia zakończyło trwający od kilku miesięcy spór 
zbiorowy w przedsiębiorstwie. Na początku bieżącego roku prezes spółki 
bez konsultacji ze stroną społeczną podjął decyzję o podwyżce wynagrodzeń, 
ale tylko dla części załogi. Części załogi przyznano po kilkadziesiąt złotych 
brutto, niektórym nawet po 200 zł, ale przeszło jedna trzecia załogi nie 
otrzymała nic. Związki zawodowe sprzeciwiły się temu niesprawiedliwemu 
podziałowi i wszczęły spór zbiorowy.

Zwolnienia w PZL-Świdnik

Pracownicy PZL-
-Świdnik prote-

stują w obronie miejsc 
pracy oraz przeciwko 
wygaszaniu kolejnych obszarów działalności firmy. Przed bramą zakładu 
przeprowadzono pikietę, w której udział wzięło kilkuset pracowników. 
Zorganizowały ją wspólnie wszystkie reprezentatywne związki zawodowe 
działające na terenie zakładu.

W Świdniku trwają zwolnienia blisko 150 osób. Zdaniem związkow-
ców, zarząd firmy nie ma żadnego planu na jej dalsze funkcjonowanie. 
Związkowcy zwracają również uwagę na kompletny brak dialogu między 
zarządem a przedstawicielami pracowników. Taka sytuacja ma trwać od 
kilkunastu miesięcy.

PZL-Świdnik zatrudnia ok. 3 tys. ludzi. Według związkowców, w ramach 
ostatniego programu dobrowolnych odejść z firmą pożegnało się 106 osób. 
Kolejne 59 zostało zwolnionych w ramach, jak to nazywają, „ukrytych zwol-
nień grupowych”.  Związki zawodowe działające w PZL-Świdnik nie 
wykluczają wejścia w spór zbiorowy z pracodawcą. Wiosną bieżącego roku 
zakończył się jeden spór zbiorowy z zarządem. Dotyczył on przenoszenia 
pracowników do firm zewnętrznych. Teraz codziennie związki otrzymują 
2-3 wnioski o rozwiązanie umowy o pracę. Sytuację tę uważają za faktyczne 
zwolnienia grupowe. 

Zebrał: Tomasz Nagórka

W siedzibie Ogólnopolskiego Poro-
zumienia Związków Zawodowych 
odbyło się posiedzenie Rady Branży 

OPZZ Budownictwo i Przemysł Drzewny z udzia-
łem członków Rady Krajowej, Zarządu Krajowego 
oraz największych organizacji podstawowych 
działających w ramach Związku Zawodowego 
„Budowlani”. 

Spotkanie, w którym uczestniczyli wiceprze-
wodniczący OPZZ Wiesława Taranowska oraz 
Andrzej Radzikowski, otworzył przewodniczący 
Rady Branży Zbigniew Janowski. W swoim 
wystąpieniu przewodniczący ZZ „Budowlani” 

odniósł się do sytuacji w jakiej znajdują się branże 
skupione w naszym związku, a także do kwestii 
zasad współpracy i relacji pomiędzy „Budowla-
nymi” a OPZZ.

Wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzi-
kowski poinformował uczestników posiedzenia 

o wnioskach jakie zapadły podczas ostatniego 
posiedzenia Rady OPZZ, które odbyło się w 
czerwcu br. Dotyczą one w szczególności zmian 

organizacyjnych i strukturalnych konfederacji, 
które będą miały wpływ również na organizacje 
branżowe, aktywizacji i usprawniania ogniw związ-
kowych, uproszczenia procedur przyjmowania 

osób fizycznych do organizacji 
związkowych, poprawienia wi-
zerunku OPZZ i organizacji 
branżowych w mediach trady-
cyjnych i elektronicznych, jak 
również rozwijania współpracy 
z organizacjami pozarządowymi. 
Ożywioną dyskusję wywołała 

kwesta współpracy oraz relacji OPZZ w stosunku 
do poszczególnych związków oraz branż.

Znaczną cześć wystąpienia Andrzej Radzi-
kowski poświęcił kwestii wypracowania nowych 
form działania. „Należy stworzyć plan, jak 
skutecznie wywierać presję na władze publiczne. 

Jak walczyć o prawa 
pracownicze, jak wal-
czyć o wyższą płacę 
minimalną i ograni-
czenie umów cywilno-
prawnych. Czekamy 
na propozycje, jak 
wywrzeć skuteczną 
presję, aby wreszcie 
rządzący pozwolili 
przechodzić na eme-
ryturę ze względu na 
staż pracy. Musimy 
porywać ludzi, rozbu-
dzać masowe emocje” 
- mówił wiceprzewod-

niczący OPZZ.
W związku z procedowaniem nad ustawą 

zmieniającą ustawę o związkach zawodowych 

Andrzej Radzikowski odniósł się do najważniej-
szych zmian, których celem jest rozszerzenie 
prawa do tworzenia i wstępowania do związków 
zawodowych w związku z koniecznością wykona-

nia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z czerwca 
ubiegłego roku. Nie zabrakło również informacji 
o zmianach w prawie zamówień publicznych i w 
ustawach pobocznych, nad których kształtem pra-
cuje również Związek Zawodowy „Budowlani”.

Wiceprzewodnicząca OPZZ Wiesława Ta-
ranowska zwróciła szczególną uwagę na politykę 
społeczną, którą realizuje obecny rząd premier 
Beaty Szydło. Odniosła się do proponowanych 
zmian oraz zastrzeżeń związków zawodowych 
w zakresie  propozycji dotyczących obniżenia 
wieku emerytalnego oraz propozycji Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącej 
podwyższenia wysokości najniższej emerytury. 
Przedstawiła działania OPZZ podejmowane na fo-
rum Rady Dialogu Społecznego w zakresie zmian 
systemu emerytalnego, świadczeń socjalnych czy 
systemu służby zdrowia.

Na zakończenie posiedzenia członkowie 
Rady Krajowej ZZ „Budowlani” przyjęli stano-
wisko Związku ws. projektu nowelizacji ustawy o 
związkach zawodowych z dnia 2 sierpnia 2016 r. 
Związek, wskazując także słabe strony nowelizacji, 
wyraża „przekonanie, że projekt zmiany ustawy o 
związkach zawodowych, poprzez umożliwienie 
zakładania związków zawodowych lub przystę-
powania do nich osobom wykonujących pracę 
zarobkową na innej podstawie niż stosunek pracy, 
stworzy realną możliwość skutecznej walki o po-
prawę warunków zatrudnienia dla ponad 2,5 mln 
osób w Polsce zarobkujących na innej podstawie 
niż umowa o pracę” - czytamy w stanowisku.

Tomasz Nagórka

Branża spotkała się  
z kierownictwem OPZZ
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Na posiedzeniu 15 września 
2016 r. Rada Krajowa „Budowla-
nych” zajęła stanowisko wobec 

projektu nowelizacji ustawy o związkach 
zawodowych. 

Rada poparła projekt w części, w której 
stanowi on wykonanie wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r., 
sygn. akt K 1/13 poprzez rozszerzenie prawa 
koalicji związkowej na osoby wykonujące 
pracę zarobkową, które mają wszystkie 
cechy pracowników w rozumieniu kon-
stytucyjnym i pozostają w zatrudnieniu 
na innej podstawie niż stosunek pracy, w 
tym w szczególności na podstawie umów 
cywilnoprawnych, czy jako tzw. osoby 
samozatrudnione. 

„Budowlani” zawsze zabiegali  o 
umożliwienie tworzenia i wstępowania 
do związków zawodowych osobom wy-
konującym pracę na podstawie umów 
cywilnoprawnych, jak umowa zlecenia czy 
umowa o dzieło, oraz osobom prowadzącym 
jednoosobowo działalność gospodarczą 
(tzw. osobom samozatrudnionym), wyko-
nującym osobiście pracę na rzecz danego 
podmiotu na podstawie umowy. Zjawisko 
zastępowania umów o pracę umowami 
cywilnoprawnymi rozrosło się w ostatniej 
dekadzie na ogromną skalę. Budownictwo 

jest jedną  z branż najboleśniej odczuwają-
cych patologię zatrudniania na umowach 
śmieciowych, która nie tylko wpływa nega-
tywnie na przyszłe świadczenia emerytalne 
zatrudnianych osób, ale również skutkuje 
pogorszeniem warunków ekonomicznych 
i socjalnych, a także obniżeniem poziomu 
bezpieczeństwa pracy na budowach. 

Osoby na umowach śmieciowych, nie 
dość, że zatrudniane na gorszych niż pra-
cownicy warunkach, były dotąd przepisami 
ustawy o związkach zawodowych pozba-
wione prawa do zbiorowego występowania 
w obronie swoich interesów. Nie mogły 
bowiem zakładać związków zawodowych, 
ani też do nich wstępować, mimo że 
Konstytucja formalnie gwarantowała im 
takie prawa.  Dlatego też Rada Krajowa z 
aprobatą przyjęła, że po dekadach ustawowej 
dyskryminacji osób wykonujących pracę 
zarobkową na innej podstawie niż stosunek 
pracy, wreszcie przepisy ustawy o związkach 
zawodowych będą zgodne z art. 59 Konsty-
tucji, a także ze standardami wyznaczonymi 
przez ratyfikowaną przez Polskę Konwencję 
nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy 
dotyczącą wolności związkowej i ochrony 
praw związkowych.

Rada poparła przyjęte w nowelizacji 
ustawy założenie, zgodnie z którym osoby 

wykonujące pracę zarobkową na innej 
podstawie niż stosunek pracy będą wypo-
sażone w uprawnienia związkowe tożsame 
z uprawnieniami przysługującymi obecnie 
wyłącznie pracownikom (prawo do ochrony 
przed zwolnieniem, prawo do oddelegowań 
z zachowaniem prawa do wynagrodzenia i 
zwolnień z pracy, obowiązek potrącania 
składki związkowej z wynagrodzenia). Pod-
kreślono, że tylko w ten sposób rozszerzenie 
prawa koalicji związkowej na nowe grupy 
podmiotów nie stanie się jedynie formal-
nym zabiegiem legislacyjnym, w gruncie 
rzeczy nie zmieniającym sytuacji osób 
wykonujących pracę zarobkową na innej 
podstawie niż stosunek pracy, a doprowadzi 
do realnego  wzmocnienia pozycji tych 
osób w relacjach z pracodawcami, a także 
przyczyni się do zwiekszenia znaczenia 
organizacji związkowych.

Rada, popierając zmiany polegające na 
rozszerzeniu prawa koalicji związkowej, jed-
nocześnie wyraziła sprzeciw wobec szeregu 
proponowanych zmian.

Rada zaoponowała przeciwko rozwiąza-
niu, zgodnie z którym inne niż pracownik 
osoby wykonujące pracę zarobkową będą 
mogły zostać uwzględnione w liczbie 
członków wymaganej do realizacji upraw-
nień zakładowej organizacji związkowej 

tylko wówczas, gdy świadczą pracę przez co 
najmniej 6 miesięcy na rzecz pracodawcy 
objętego działaniem tej zakładowej orga-
nizacji związkowej i równocześnie, gdy w 
okresie ostatnich 6 miesięcy przysługuje im 
od tego pracodawcy przeciętnie co najmniej 
50% wynagrodzenia, które otrzymują za 
wykonywanie pracy zarobkowej ogółem. 

Zdaniem Rady okres 6 miesięcy jest 
stanowczo zbyt długi, a projektodawcy 
w sposób nieuzasadniony uzależniają 
uwzględnianie osoby wykonującej pracę 
zarobkową w liczbie członków organizacji 
związkowej od 50-procentowego udziału 
wynagrodzenia u danego pracodawcy w wy-
nagrodzeniu ogółem danej osoby. Może to 
okazać się z jednej strony skuteczną barierą 
we wstępowaniu tych osób do związków 
zawodowych. Osoby te mogą bowiem nie 
chcieć składać oświadczeń związanych ze 
swoim wynagrodzeniem wobec zarządu 
organizacji. Z drugiej strony zarząd orga-
nizacji nie będzie miał żadnych prawnych 
możliwości weryfikowania poprawności 
takich oświadczeń, przy czym jednocze-
śnie złożenie przez zarząd organizacji 

informacji o liczbie członków niezgodnej 
ze stanem faktycznym będzie zagrożone 
odpowiedzialnością karną. 

Rada Krajowa  jest również zdecy-
dowanie przeciwna przewidzianemu w 
projekcie nowelizacji podniesieniu progów 
reprezentatywności – zarówno na poziomie 
ponadzakładowym jak i zakładowym. 
Zdaniem Rady podwyższenie progów 
reprezentatywności nie powinno być na 
obecnym etapie uzasadniane spodziewa-
nym zwiększeniem liczebności organizacji 
związkowych w wyniku rozszerzenia prawa 
koalicji związkowej. Kwestia podwyższe-
nia progów reprezentatywności powinna 
być przedmiotem rozważań dopiero po 
dłuższym okresie obowiązywania  znowe-
lizowanych przepisów ustawy o związkach 
zawodowych. Dopiero wtedy bowiem 
możliwe będzie dokonanie ustalenia, czy 
faktycznie rozszerzenie prawa koalicji 
wywołało spodziewany skutek w postaci 
zwiększenia uzwiązkowienia. 

Rada Krajowa stanowczo sprzeciwiła się 
wprowadzeniu terminów (7 i 14-dniowych) 
na zajęcie stanowiska przez zarząd orga-
nizacji związkowej w sprawie rozwiązania 
stosunku pracy bądź jednostronnej zmiany 
stosunku prawnego działacza związkowego. 
Rada podkreśliła, że terminy te są całko-
wicie zbędne i niecelowe, tym bardziej, że 
wyrażenie stanowiska oznacza brak zgody 
na daną czynność pracodawcy względem 
osoby chronionej, a w projekcie nie określo-
no skutków ewentualnego niedotrzymania 
terminu przez organizację związkową. 
Istnieje obawa, że wobec brzmienia nowych 
przepisów, może ulec zmianie dotychcza-
sowe orzecznictwo sądów pracy. Sądy mogą 
bowiem dokonać wykładni, zgodnie z 
którą skoro ustawa o związkach zawodowych 
przewiduje termin na wyrażanie stanowiska, 
to w razie jego niedotrzymania pracodawca 
będzie miał prawo zwolnić chronionego 
pracownika, wobec którego organizacja 
związkowa nie zajęła stanowiska.  

Rada Krajowa negatywnie odnio-
sła się również do poszerzenia katalogu 
czynów zabronionych przewidujących 
odpowiedzialność karną osób pełniących 
funkcje związkowe, uznając za szczególnie 
nieuzasadnione penalizowanie wskazywania 
niewłaściwej informacji o liczbie członków 
związku zawodowego w sytuacji, gdy osoba 
pełniąca funkcję związkową nie została 
wyposażona w instrumenty prawne pozwa-
lające zweryfikować informacje uzyskane od 
osób należących do związku zawodowego, a 
nie będących pracownikami, na podstawie 
których przekazana została pracodawcy 
informacja o liczbie członków. 

RED                      

RADA KRAJOWA ZZ „BUDOWLANI”   
W SPRAWIE PROJEKTU NOWELIZACJI 

USTAWY O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH 
Z DNIA 2 SIERPNIA 2016 r. 

CPZ„SANVIT” Sp. z o.o. Hotel *** Resort & SPA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Hotel SANVIT Resort & Spa organizuje  wszelkiego rodzaju spotkania  biznesowe  
m.in.:   konferencje,  sympozja, prezentacje, wystawy, szkolenia, spotkania 
integracyjne.

....AAAAAA AAAAAA.A..AA A.AAAAAA AA.AAAAAA .AA .AAAA AAA A..AAAAAA.AA AAAAAAAAA
AA.AAAA....AAA.A.AAA.AAAA.A.A.AAAAA...AAA.A.AAAAA.AAAA.AA AAAA..AAAAA.A.AA.AA.AA.A.AAA
..AAAA.AAAAAAA A.A.A.AA .AAAAAAAA AA.AAA.A A..A.AA.A AAAAAA.AA AA AA.AAAAA AA.A..AA
AAAAAAAAA.AA.AAAAAA.A.A..AA.AAAA.AAAA..AAAAA..A..AAAAA

Profesjonalnie i komfortowo

Do Państwa dyspozycji oddajemy dwie sale konferencyjno-bankietowe: Sala 
Jeziorna o powierzchni 210 m2 oraz  Sala Lustrzana o powierzchni 160 m2.

Istnieje możliwość wygodnego, odpowiedniego do charakteru spotkania, 
ustawienia sal. Ogromnym ich atutem jest możliwość połączenia w jedną wspólną salę 
zdolną pomieścić do 300 osób. 

 A..A A..AA AAAAA A.AAAA.AAAA .AAAA AA AAA....AAA AAAAAAA.AA A A.A.AAAA.A AAAAAAA.AAAA.AA AA.AAAA
�AA..A.AAA.A.A..AAA.AAAAAAA.AAAA.AAAA..A.AAAAAAAAA�AAAAAAAAAA.AAA.AAAAAAA..AAAA.AA.AAAAA
.A.AAAAAAAAAAAAAAA

....A.A.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.AA...AA.A

OFERTA KONFERENCYJNA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.AAAAAA.AAAAAAAAAAA
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W dniach 17-18 września 2016 roku, w Harcerskim Ośrodku 
Wypoczynkowym w Smerzynie, odbyły się obchody Dnia 
Budowlanych 2016 i 125-Lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych. 

Uczestnicy spotkania wzięli także udział w szkoleniu z zakresu zmian w 
prawie pracy. Szkolenie poprowadziła przedstawicielka Okręgowej Inspekcji 
Pracy w Bydgoszczy Anna Stellmacher,  prawnik zajmujący się prawem pracy  
W przerwie, na świeżym powietrzu można było skosztować potraw z grilla 
oraz smacznej grochówki. 

W części oficjalnej uczestniczyli związkowcy oraz zaproszeni przedstawicie-
le instytucji regionu oraz pracodawcy. Gości i uczestników uroczystości powitał 
przewodniczący Zarządu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Ryszard Krasiński. 

W obchodach udział wzięli:  Wojciech  Szota - z-ca okręgowego inspek-
tora pracy w Bydgoszczy, Harald Matuszewski - przewodniczący Rady OPZZ  
Województwa   Kujawsko-Pomorskiego, Mirosław Ossowski  - sekretarz 
Zarządu Krajowego Związku Zawodowego „Budowlani”, Józef Gramza - prezes 
Pomorsko-Kujawskiej Izby Budownictwa, Ryszard Niewiadomski - dyrektor 
promocji i marketingu Ogólnopolskiego Dwutygodnika Budowlanego „Pro-
file” i Krzysztof Helmin - wiceprzewodniczący  zaprzyjaźnionego Związku 
Zawodowego w  Grudziądzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Ryszard Krasiński złożył wszystkim zebranym życzenia z okazji 125-lecia 
Ruchu Zawodowego Budowlanych  oraz Dnia Budowlanych. Następnie 
Mirosław Ossowski odczytał  list przewodniczącego Związku Zawodowego 
„Budowlani”  Zbigniewa Janowskiego. Życzenia z okazji Dnia Budowlanych i 
jubileuszu ruchu zawodowego budowlanych złożyli Wojciech Szota  - zastępca 
okręgowego inspektora pracy, Józef Gramza - prezes Pomorsko-Kujawskiej 
Izby Budownictwa oraz Przewodniczący Rady Wojewódzkiej OPPZ -  Harald 
Matuszewski

Obchody 125-lecia Ruchu Zawodowego 
Budowlanych w Polsce i „Dnia BUDOWLANYCH” 

2016 w Okręgu Kujawsko-Pomorskim

Zasłużeni dla budownictwa  
i ruchu związkowego  
w regionie kujawsko-pomorskim 
otrzymali odznaczenia 
branżowe i związkowe:
Złotą Odznakę Zasłużony 
dla Budownictwa:
• Karol HEMERLING,   

Lafarge Cement  S.A
• Wanda PAWLAS,  

Lafarge Cement S.A.

Srebrną Odznaką Zasłużony 
dla Budownictwa:

• Tomasz DRZEWUCKI,   
Lafarge Cement S.A.

• Tomasz SŁOMOWICZ,  
Lafarge Cement S.A.

Brązową Odznaką Zasłużony 
dla Budownictwa:

•  Marcin  CHRÓŚNIAK,  
Lafarge Cement S.A.

•  Magdalena ROZNOCH,  
Spółdzielnia  Mieszkaniowa 
“Południe” we Włocławku

Odznaką  Honorową I Stopnia 
za zasługi dla Związku 
Zawodowego „Budowlani”:

• Barbara BEMBNISTA,  
ZO Kujawsko-Pomorskiego

• Irena ZAWIEROCKA,  
SM w Grudziądzu

• Krystyna FIGURSKA,  
ZO w Bydgoskiej SM

• Marek RYDLEWSKI,  
Zakłady Przemysłu Wapienniczego 
S.A. Zakł. Kujawy

• Józef URBANIAK,  
Zakłady Przemysłu Wapienniczego 
S.A. Zakł. Kujawy

• Roman CHMIELEWSKI,  
ZO w Bydgoskiej SM

Odznaka II Stopnia Za 
zasługi dla OPZZ:
•  Barbara BEMBNISTA, 
• ZO Kujawsko Pomorskiego
•  Ryszard KRASIŃSKI,  

ZO Kujawsko-Pomorskiego

Odznaką Za zasługi Dla OPZZ:
• Grażyna KROŚNICKA,  

ZO Sanatorium Modrzew
• Wioletta NYKIEL,  

ZO w Bydgoskiej SM 
• Mirosław KOWALCZYK, 

ZO w Bydgoskiej SM

Odznaczenia wręczali: sekretarz 
Rady Krajowej  ZZ „Budowlani” 
Mirosław Ossowski,  przewodniczący 
Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Ryszard 
Krasiński oraz przewodniczący Rady 
Wojewódzkiej OPZZ Harald Matu-
szewski.

Z okazji 125-Lecia Ruchu Zawo-
dowego Budowlanych wyróżnienia 
za pomoc i współpracę z Okręgiem 
Kujawsko-Pomorskim Związku Zawo-
dowego „Budowlani” otrzymali: Pań-
stwowa Inspekcja Pracy, Ogólnopolski 
Dwutygodnik Budowlany „PROFILE”,  
Pomorsko-Kujawska Izba Budownictwa, 
Bydgoska Spółdzielnia Mieszkanio-
wa, Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia i 
Organizacji Inwestycji Budownictwa 
„CORPINEX”, Zakład Przemysłu 
Wapienniczego Trzuskawica S.A Zakład 
Kujawy, oraz Harcerski Ośrodek Wypo-
czynkowy w Smerzynie.   

Po części oficjalnej uroczystości, 
przy dźwiękach muzyki zespołu „Saksel”  
rozpoczęła się uroczysta kolacja połączo-
na  z zabawą taneczną.

(rk/zf)
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Jako niezwykle udane zapamiętają uczestnicy tegoroczne 
obchody Dnia Budowlanych w Okręgu Mazowieckim. 
Zorganizowane w dniach 16 – 18 września 2016 r.  
w Okunince nad Jez. Białym (woj. lubelskie) wydarzenie 
rozpoczęło się uroczystą częścią oficjalną, w trakcie 
której podsumowano tegoroczny sezon w budownictwie 
oraz działalność związkową „Budowlanych” w Okręgu 
Mazowieckim, a także dokonano wyróżnień liderów 
związkowych. 

Uroczystość otworzyła i poprowadziła przewodnicząca Okręgu Mazo-
wieckiego Jolanta Frątczak, która zorganizowała i skoordynowała tegoroczny 
Dzień Budowlanych. W imieniu Zarządu Krajowego wystąpił sekretarz 
krajowy Filip Wolski, który odczytał list do uczestników z życzeniami 
od przewodniczącego ZZ „Budowlani” Zbigniewa Janowskiego. Oprócz 
członków Zarządu Okręgu Mazowieckiego oraz licznie przybyłych liderów 
większości organizacji zakładowych i międzyzakładowych z Mazowsza, 
imprezę zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele pracodawców: Józef 
Smorąg - prezes Zarządu Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Andrzej 
Kobza – przewodniczący Rady Nadzorczej tej Spółdzielni. W uroczystości nie 
zabrakło również przedstawicieli innych okręgów. Licznie przybyli członkowie 
Budowlanych z Okręgu Podlaskiego, na czele z pełniącą obowiązki przewod-
niczącej Okręgu Dorotą Fionik. 

W dalszej części uroczystości Albert Milatti - wiceprzewodniczący Okręgu 
Mazowieckiego i jednocześnie wieloletni przewodniczący Organizacji Między-
zakładowej w Polimex – Mostostal - największej organizacji Budowlanych w 
sektorze budownictwa, dokonał wręczenia dyplomów uznania przyznanych 
przez przewodniczącego ZZ „Budowlani” najbardziej zasłużonym działaczom 
„Budowlanych” w Polimex- Mostostal. 

Dyplomy  uznania za wieloletnią walkę o  prawa pracownicze i ogromny 
wkład w tworzenie nowoczesnego ruchu zawodowego budowlanych w Polsce  
otrzymali: Teodora Teofilska, Anna Waliłko, Dariusz Czapski, Krystian 
Dudkiewicz, Artur Kosieradzki, Sylweter Mazur, Zdzisław Pałdyna, Sta-
nisław Skórkiewicz i Zygmunt Świderski. Dyplomem uznania wyróżniona 
została również przewodnicząca Okręgu Jolanta Frątczak. Po zakończeniu 
części oficjalnej i uroczystej kolacji do późnych godzin wieczornych trwała 

część rozrywkowo – taneczna. 
Kolejny dzień spotkania „Budowlanych” z Okręgu Mazowieckiego 

poświęcono na zapoznanie się ze szczegółami rządowego projektu nowelizacji 
ustawy o związkach zawodowych, które przedstawił radca prawny Filip 
Wolski, omawiając jednocześnie stanowisko Rady Krajowej ZZ „Budow-
lani”, zajęte wobec proponowanych przez rząd regulacji. Po prezentacji 
projektu nowelizacji ustawy o związkach zawodowych oraz stanowiska 
Związku nastąpiła żywa dyskusja na temat wpływu przyszłych regulacji na 
funkcjonowanie i rozwój ruchu związkowego, w trakcie której negatywnie 
oceniono m.in. planowane przez rząd zwiększenie progów reprezentatywno-
ści oraz możliwość kwestionowania informacji o liczbie członków składanej 
przez organizację związkową.                                                                         RED

DZIEŃ BUDOWLANYCH 
- OKRĘG MAZOWIECKI
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W gościnnej leśniczówce Smolnica koło Wronek odbył się Piknik 
Okręgu Wielkopolskiego ZZ „Budowlani”, zorganizowany 
z okazji Dnia Budowlanych 2016. Goście powitani zostali 

uroczystym hejnałem odegranym na rogach przez kolegów leśników. 
Po krótkim, oficjalnym powitaniu gości przez przewodniczącego 

Okręgu Krzysztofa Antoniewicza i życzeniach przewodniczącego Związku 
Zbigniewa Janowskiego, przekazanych przez sekretarza Krajowego Jakuba 
Kusa, zrobiło się zupełnie nieoficjalnie. Wśród potraw śniadaniowych (a 
potem obiadowych) królował dzik w różnych odsłonach. 

Blisko 90 gości Wielkopolskiego „Dnia Budowlanych” podzieliło się na 
koła zainteresowań. Duża grupa udała się do Wronek, gdzie rywalizowała na 
profesjonalnej kręgielni. Inni wybrali „mission impossible”, czyli szukanie 
grzybów w lesie, w którym grzybów nie było z powodu pięknej bezdeszczowej 
pogody od wielu dni. Jeszcze inni zebrali się na strzelnicach: łuczniczej, broni 
krótkiej i broni długiej. Dużą popularnością cieszył się konkurs wiedzy leśnej, 
ekologicznej i historycznej. Słowem - dla każdego coś ciekawego. A właściwie 
dla wszystkich, bo uczestnicy pikniku starali się zaliczyć wszystkie atrakcje. 

Takie świętowanie w formie aktywnego wypoczynku cieszy się dużym 
zainteresowaniem wielkopolskich związkowców. Uczestniczą w nim wszyscy, 
nie tylko budowlani, a głównymi animatorami zajęć są nasi koledzy z organi-
zacji Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa ZZ „Budowlani” z RDLP Piła. I 
to im należą się szczególne podziękowania za doskonałą organizację imprezy. 
Napracowali się bardzo w trakcie tegorocznego święta i zapewne to nie koniec, 
bo goście Dnia Budowlanych zapraszali się już na przyszłoroczną imprezę.

Duże zainteresowanie udziałem w konkursach spowodowane było także 
atrakcyjnymi nagrodami, ufundowanymi przez sponsorów uroczystości. 
Należeli do nich: Dyrekcja Oddziału Bank PB we Wronkach, Nadleśnictwo 
Wronki, Firma Jotmar Wronki, Firma Leszmar, Polskie Towarzystwo Leśne 
Oddział Nadnotecki, Steico, Sklejka Eko S.A. Ostrów Wielkopolski, Lucyna 
Knapska i SM Grunwald.

I wreszcie zwycięzcy konkursów. Wyróżnionych było wielu. Poniżej 
podajemy laureatów:

Kręgle: 1. Okruch Zbigniew, 2. Piechowiak Danuta, 3. Teresa Walczak 
Antoniewicz.

Grzyby (A jednak mission impossible się powiodła) 1. Basiński Jarosław, 
2. Walkowiak Iwona, 3. Radecka Zdzisława.

Łuk: 1. Juchacz Wojciech, 2. Torchawa Mirosław, 3. Kreppel Tomasz.
Wiatrówka 1. Bartniczak Piotr, 2. Ratajczak Henryk, 3. Nomejko 

Wojciech.
Pistolet: 1. Dymalski Hieronim, 2. Batura Janusz, 3. Kreppel Tomasz.
Przedstawiciele Zarządu Krajowego też próbowali i możemy dyploma-

tycznie powiedzieć, że się nie skompromitowali do końca. 
Zabawa była nie tylko dla młodych wiekiem. Najstarszym uczestnikiem 

pikniku był Pan Bronisław Preiss – 91 lat.
Były też inne konkursy – typowo sprawnościowe. Niezwykle widowiskowy 

był konkurs „narciarski”. Trudno nam jednak wskazać jego jednoznacznych 
zwycięzców. Wszyscy uczestnicy zasłużyli na uznanie za niezwykle żywiołowy 
i bardzo aktywny udział w narciarskim biegu.

Bardzo udaną imprezę zakończyło ognisko.
(red)

PIKNIK ZAMIAST AKADEMII  
- Dzień Budowlanych w Wielkopolsce
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10 września br. Związek Zawodowy „Budowlani” przy Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Zawiercie” wraz z Zarządem Spółdzielni 
zorganizował  dla pracowników i zaproszonych gości tradycyjny 

piknik z okazji „Dnia Budowlanych”. Piknik odbył się w Ośrodku Harcerskim 
w Kostkowicach na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W imprezie 
wzięli udział członkowie Związku, pracownicy, Zarząd Spółdzielni, człon-
kowie starej i obecnej Rady Nadzorczej oraz zaproszeni goście, w tym m.in. 
prezydent Miasta Zawiercie  Witold Grim i przewodniczący ZZ „Budowlani”  
Zbigniew Janowski.

Szczególnie zasłużonym wręczono branżowe odznaki honorowe Zasłu-
żony dla Budownictwa –  Złotą odznakę dla zbiorowości otrzymał  Zakład 
Budowlany BRUKPOL, a indywidualnie: Antoni Kruz  i  Zofia Sokołowska. 
Srebrne odznaki  otrzymali: Urszula  Czerwińska,  Wojciech  Majka i  Jerzy  
Sobota. Odznaki „Zasłużony dla S.M. „Zawiercie” otrzymali: Kazimiera 
Galas, Andrzej  Powązka i  Tadeusz Łazarz. Wręczono również  okoliczno-
ściowe dyplomy i nagrody książkowe dla wyróżniających się pracowników 
Spółdzielni.

Przewodniczący Zbigniew Janowski  po krótkich życzeniach z okazji 
budowlanego święta wręczył medal „ 125 – lecia Ruchu Zawodowego Bu-
dowlanych w Polsce” dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Zawiercie”. Miłym 
akcentem było również wręczenie prezesowi Spółdzielni Stanisławowi 
Sokołowi okolicznościowego dyplomu za ponad 20-letnią pracę w Spółdzielni 
od pracowników Spółdzielni. 

Następnie uczestnicy pikniku udali się do lasu na przygotowane przez 
pracowników tradycyjne, regionalne „Prażonki”, z obowiązkowym kuflem 
piwa. Po ich spożyciu wszyscy udali się na salę, w której przy dobrej muzyce 
i dobrym jedzeniu bawili się do zmroku.                                                      MSz.

Dzień Budowlanych  
w Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Zawiercie”
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W dniu 15 września 2016 roku odbyło się spotkanie Rady Powiatu 
SLD z przedstawicielami organizacji związkowych i środowisk 
pracowniczych działających w regionie. Wśród zaproszonych 

znaleźli się min.: Elżbieta Drogosz - przewodnicząca Rady Wojewódzkiej 
OPZZ w Kielcach, Edyta Parandyk - sekretarz Rady Wojewódzkiej SLD w Kiel-
cach, Maria Poziomek - przewodnicząca Rady Powiatowej OPZZ w Ostrowcu 
Św., a także przedstawiciele Związku Zawodowego „Budowlani” z terenu 
ostrowieckiego: Jerzy Kaczmarski - przewodniczący Związku w Ostrowieckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, Grażyna Maj i Tadeusz Wiśniewski - przewodniczący 
ze Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Krzemionki” oraz członek Zarządu Anna Radosz 
i Andrzej Frańczak – przewodniczący w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Hutnik”. W 
spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego 
Oddział w Ostrowcu Św., Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników 
Wólczanka S.A., NSZZ Pracowników Polskiej Komunikacji Samochodowej S.A., 
załóg zakładów ostrowieckich i placówek oświatowych. 

Celem spotkania było omówienie zagadnień związanych z bieżącą polityką 
państwa w zakresie praw pracowniczych i reformy edukacji. Zgromadzenie 
przedstawicieli różnych środowisk pracowniczych pozwoliło na przeprowadze-
nie rzeczowej debaty na temat planowanych zmian legislacyjnych w kontekście 
rzeczywistej sytuacji oraz potrzeb rynku pracy, potrzeb pracowników, ochrony 
ich praw, interesów zawodowych i zabezpieczenia potrzeb socjalnych. Szczególną 
uwagę poświęcono także planowanej reformie systemu edukacji, jej wpływowi 
na poziom nauczania dzieci w Polsce oraz skutkom w postaci nieuniknionej 
redukcji zatrudnienia wśród nauczycieli. 

Spotkanie miało charakter panelu dyskusyjnego. Moderatorem był Józef 
Grabowski, przewodniczący Rady Powiatowej SLD w Ostrowcu Św., a paneli-
stami: Elżbieta Drogosz, Edyta Parandyk, Anna Radosz, Andrzej Wieczorek, 
Ewa Malec, Krzysztof  Hapczyn i Halina Zytek. 

W trakcie spotkania przedstawiono założenia planowanych zmian w Kodek-
sie pracy oraz innych przepisach mających wpływ na sytuację osób pracujących 
w Polsce, w tym nowelizacji ustawy o związkach zawodowych czy też ustawy o 
Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

Proponowane zmiany wynikają min. z konieczności wykonania wyroku Try-
bunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 roku w związku z dostosowaniem 
zapisów prawa pracy do Konstytucji RP i Konwencji Nr 87 Międzynarodowej 
Organizacji Pracy. Proponowany przez Rząd RP zapis ustawy przewiduje prawo 
do zrzeszania się w związkach zawodowych przez osoby zatrudnione w oparciu 
o umowy cywilnoprawne dopiero po sześciu miesiącach pracy, przy czym wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie nie uzależnia możliwości wstępowania 
do związków zawodowych od stażu pracy. Zdaniem większości związkowców 
rozwiązanie to będzie znacząco utrudniać przystępowanie do związków zawo-
dowych przez osoby zawierające umowy cywilnoprawne.

Zmiany w przepisach dotyczyć mają również reprezentatywności organizacji 
związkowych, doraźnej czynności związkowej, a także weryfikacji liczebności 
zakładowej organizacji związkowej oraz możliwych konsekwencji udostępniania 
do zaopiniowania projektów aktów prawnych wyłącznie w drodze elektronicznej.

Wśród zmian ustawodawczych omówiono także kwestie związane z wpro-
wadzeniem 30-dniowego terminu zgłaszania do Krajowego Rejestru Sądowego 
zmian w statutach związków zawodowych oraz kar grzywny lub ograniczenia 
wolności dla władz związku w przypadku niedochowania terminu do złożenia 
zawiadomienia do KRS. 

Omówiono propozycje zmian m.in. w przepisach prawa pracy, ustawie o 
Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, które będą obowiązywać już od 
2017 roku, a mają na celu poprawę otoczenia prawnego przedsiębiorców. Dotyczą 
one min. rozszerzenia kręgu pracodawców, którzy będą podlegali nadzorowi 
Komisji Nadzoru Finansowego i będą mieli prawo żądania od kandydatów 
do pracy podania danych o niekaralności, przewidują złagodzenie wymogów 
dla właścicieli małych przedsiębiorstw, będących pracodawcami, poprzez 
podniesienie progu zatrudnienia z 20 do 50 pracowników w odniesieniu do np. 
tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ustalania regulaminu: 
wynagradzania i pracy. Omówiono także problematykę zmiany zasad wydawa-
nia świadectwa pracy w przypadku kontynuacji zatrudnienia u tego samego 
pracodawcy po zakończonym cyklu pracy np. stażu pracy, odpowiedzialności 
materialnej za powierzone mienie, zmian w terminach do wniesienia odwołania 
od wypowiedzenia umowy o pracę. 

Tematem, który zdominował dyskusję była sprawa proponowanej przez 
minister edukacji reformy szkolnictwa. W opinii uczestników spotkania  po 
16 latach funkcjonowania systemu edukacji w obecnym kształcie można stwier-
dzić, że jest to system skuteczny. Sprawdził się on w Ostrowcu Świętokrzyskim, 
szkoły każdego szczebla dysponują wykwalifikowaną kadrą nauczycielską, a 
wyniki nauczania, szczególnie w gimnazjach są zadowalające. Na to złożyła się 
determinacja nauczycieli, którzy dążyli do podnoszenia swoich kwalifikacji, tak 
aby przekazać młodemu pokoleniu rzetelną wiedzę zgodną z obowiązującą do 
tej pory podstawą programową. W opinii ostrowieckich nauczycieli, powrót do 
schematu edukacyjnego obowiązującego przed 1999 r. nie będzie korzystny dla 
żadnej ze stron procesu nauczania, przede wszystkim dlatego, że reformę zamierza 
się wprowadzić w pośpiechu, bez przeprowadzenia odpowiednich konsultacji 
społecznych, bez przemyślenia i opracowania rzetelnej podstawy programowej 
nauczania. Podkreślono również, że sama tylko likwidacja gimnazjów wg sza-
cunków związkowców może oznaczać utratę pracy przez około 30% nauczycieli 
z ogólnej 100-tysięcznej liczby zatrudnionych. 

Z aprobatą odniesiono się natomiast do zapowiedzi powrotu do kształcenia 
zawodowego. Rozwój tej formy edukacji pozwoli młodym ludziom na zdobycie 
zawodu w dziedzinach, w których aktualnie nie prowadzi się zinstytucjona-
lizowanej edukacji. Rozwiązanie to wychodzi także naprzeciw potrzebom 
ostrowieckich pracodawców.

Uczestnicy spotkania podkreślali jego znaczenie z uwagi na możliwość 
zaprezentowania stanowisk w kwestiach szczególnie ważnych dla rozwoju naszego 
miasta i regionu. Zgodnie z deklaracją złożoną przez Elżbietę Drogosz, problemy 
poruszone na spotkaniu zostaną przez nią podjęte na kolejnym posiedzeniu 
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. 

Zgodnie z zapowiedzią przewodniczącego Józefa Grabowskiego, kolejne 
spotkanie poświęcone sprawom pracowniczym odbędzie się w listopadzie br. 

A. Radosz

Już szósty raz Zarząd Związku Zawodowego ,,Budowlani” w IKEA 
Industry Poland sp. z o.o. Oddział Fabryki West w Zbąszynku 

zorganizował dla członków związku i ich rodzin ,,Piknik Związkowy” w 
miejscowości Nądnia. 

Gościem pikniku był przewodniczący Okręgu Wielkopolskiego ZZ 
„Budowlani” Krzysztof Antoniewicz. 

W czasie trwania imprezy każdy mógł wybrać coś interesującego dla siebie.  
Najmłodsi uczestnicy mogli skorzystać z zabawy na dmuchanych zamkach 
- zjeżdżalniach, przejechać się bryczką czy uczestniczyć w grach i zabawach z 
instruktorką. Nagrody ufundował dla nich Zarząd Okręgu Wielkopolskiego. 
Dla wszystkich uczestników pikniku przewidziano znakomite posiłki z grilla, 
grochówkę, lody oraz napoje. 

Pogoda dopisała, więc zabawa trwała do późnych godzin nocnych. Podzię-
kowania za tak udanie zorganizowaną i udaną imprezę należą się członkom 
Zarządu Związku Zawodowego ,,Budowlani” w IKEA. 

Członkowie Związku mają nadzieję na kolejne spotkanie już za niespełna 
rok.                                                                                       Foto. Tekst. K.A.

Piknik związkowy
Zbąszynek

Problemy pracownicze - spotkanie 
konsultacyjne  związkowców z regionalnymi 
politykami SLD w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zapraszamy do odwiedzania nas w internecie

www. .info.pl
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W dniu 19 września br. 
w Okręgowym In-
spektoracie Pracy w 

Warszawie odbyło się spotkanie 
kierownictwa OIP z przedstawicie-
lami Związku Zawodowego „‚Bu-
dowlani”. W spotkaniu wzięli udział 
okręgowy inspektor pracy Andrzej 
Kwaliński, zastępca O.I.P ds. nadzo-
ru Anna Wójcik, zastępca O.I.P ds. 
prawno-organizacyjnych Grzegorz 
Chwedoruk, starszy specjalista 
Sekcji Prewencji i Promocji Maria 
Kacprzak – Rawa oraz ze strony 
ZZ „Budowlani”: przewodniczący 
Związku Zbigniew Janowski, sekre-
tarz krajowy ds. warunków pracy 
Mirosław Ossowski i przewodniczą-
ca Okręgu Mazowieckiego Jolanta 
Frątczak.

Spotkanie poświęcone było 
omówieniu dalszej,  efektywnej 
współpracy dotyczącej szeroko 
rozumianej problematyki prze-
strzegania prawa pracy w sektorach 
gospodarki, w której funkcjonują 
struktury związku, tj. budownictwie, 
przemyśle materiałów budowlanych, 
przemyśle drzewnym, meblarstwie, 
spółdzielczości mieszkaniowej, 
gospodarce komunalnej i mieszka-
niowej oraz leśnictwie. Uczestnicy 
spotkania podkreślali m. in. bardzo 
duże znaczenie działań kontrolnych 
oraz prewencyjnych, jakie prowadzi 
Inspekcja Pracy w zakresie prze-
strzegania prawa pracy oraz działań 
w zakresu poprawy bezpieczeństwa 

i higieny pracy, szczególnie przy 
realizacji kontraktów budowlanych.

Zbigniew Janowski przypo-
mniał, że wypadki przy pracy w 
budownictwie są w czołówce staty-
styk wypadkowości w kraju. Zwrócił 
szczególną uwagę na konieczność 
stosowania ustalonej stawki kal-
kulacyjnej roboczo - godziny przy 
składaniu ofert na roboty budow-

lane oraz uwzględniania kosztów 
związanych z bezpieczeństwem 
pracy / BHP / przy przetargu ofert 
na zamówienia publiczne. Mówił 
o konieczności ograniczenia ilości 
firm podwykonawczych na placu bu-
dowy, co dotyczy szczególnie mikro 
i małych firm, które najczęściej po-
noszą skutki finansowe opóźniania 
płatności lub w ogóle niepłacenia 

należności przez ich nieuczciwych 
kontrahentów. Podkreślał także duże 
znaczenie i potrzebę dalszego prowa-
dzenia w szerokim zakresie działań 
prewencyjnych przez Państwową In-
spekcję Pracy. Dla Związku ma duże 
znaczenie organizowanie wspólnie 
z PIP tematycznych konferencji i 
seminariów również tych podczas 
Targów Budownictwa w różnych 

miastach w Polsce.
Andrzej Kwaliński zapewnił, 

że inspektorzy pracy dalej będą pro-
wadzili intensywne kontrole placów 
budów m. in. w zakresie prawidło-
wości zawierania umów o pracę, 
przestrzegania przepisów o czasie 
pracy, przestrzegania przepisów z za-
kresu bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz przepisów dotyczących pracy 
maszyn i sprzętu budowlanego, które 
to urządzenia - jak podkreślał - w 
coraz większym zakresie są stosowa-
ne na budowach. Poinformował o 
działaniach podejmowanych przy 
kontroli dużych placów budów 
m.in. takich, jak elektrownie, trakcje 
kolejowe, w tym również w zakresie 
zatrudniania obcokrajowców na 
placach budów. Zwracał przy tym 
uwagę na różnorodność problemów 
wynikających z zatrudniania pra-
cowników zagranicznych w Polsce.

Grzegorz Chwedoruk podkre-
ślał olbrzymie znaczenie działań 
prewencyjnych oraz konieczność 
wielokierunkowego dotarcia do 
świadomości społeczeństwa z in-
formacjami o konieczności dba-
łości o bezpieczeństwo w pracy. 
Powinno się to odbywać m. in. 
poprzez informacje i programy w 
mediach publicznych. Stwierdził, że 
informacje o prawie pracy i bezpie-
czeństwie pracy powinny być ujęte  
w obowiązkowych programach na-
uczania w szkołach i na uczelniach 
wyższych.

Anna Wójcik poinformowała 
o kontrolach prowadzonych przez 
inspektorów pracy na budowach w 
zakresie stosowania prawidłowości 
umów o pracę.

Mirosław Ossowski zwrócił 
uwagę na inicjatywy, które ZZ ”Bu-
dowlani” podejmuje zgłaszając swoje 

uwagi i wnioski przy opiniowaniu 
różnych nowo powstających aktów 
prawnych. Mówił w tym kontekście 
również o wnioskach zgłaszanych do 
nowego Kodeksu budowlanego m. 
in. w zakresie włączenia w problema-
tykę bezpieczeństwa pracy podczas 
procesu inwestycyjnego przedsta-
wiciela inwestora. Konieczne jest 
uściślenie przepisów dotyczących 
pełnienia funkcji koordynatora ds. 
BHP na placu budowy. Związkowcy 
postulują również przywrócenie 
konieczności opiniowania projek-
tów technicznych wykonania robót 
przez rzeczoznawców ds. BHP.

Obie strony spotkania zgłaszały 
konieczność urealnienia przepisów 
dotyczących pełnienia w procesie 
inwestycyjnym funkcji kierownika 
budowy. Podkreślały bardzo dużą 
rolę rad ds. bezpieczeństwa pracy 
w budownictwie, działających przy 
okręgowych inspektoratach pracy, 
których działania w coraz szerszym 
zakresie powinny przyczyniać się 
do poprawy przestrzegania prawa 
pracy oraz bezpieczeństwa pracy w 
sektorze budownictwa. 

Dobrze oceniono dotychcza-
sową dobrą współpracę oddziało-
wych organizacji zakładowych oraz 
społecznych inspektorów pracy 
ZZ ”Budowlani” z Okręgowym 
Inspektoratem Pracy w Warszawie, 
dotyczącą spraw pracowniczych, 
wyrażając przekonanie że będzie ona 
dalej rozszerzana. 

Spotkanie z nowym kierownic-
twem OIP w Warszawie przyczyni 
się do zacieśnienia współpracy 
organizacji Związku „Budowlani” 
ze strukturami PIP na Mazowszu. 
Ustalono zasady bieżących kon-
taktów Okręgu Mazowieckiego ZZ 
„Budowlani” z OIP.                (m.o.)

Na wniosek Zarządu Okręgu Święto-
krzyskiego Związku Zawodowego 
„Budowlani” odbyło się wyjaz-

dowe posiedzenie Zarządu wspólnie z Za-
rządem Zakładowym Związku Zawodowego 
„Budowlani” w  LafargeHolcim Cement S.A. 
Cementownia Małogoszcz. Gościem spotkania 
był dyrektor Zakładu LafargeHolcim Cement S. 
A. Jacek Patyk. Przewodnicząca Anna Bujnow-
ska przekazała mu pismo z podziękowaniami 
za pomoc w Organizacji XIV Ogólnopolskich 
Zawodów Wędkarskich. Prezes Firmy z zado-

woleniem przyjął wyrazy uznania od przewod-
niczącego Zarządu Krajowego Związku Zawo-
dowego „Budowlani” Zbigniewa Janowskiego. 

Przewodnicząca Bujnowska wręczyła również 
dyplomy dla głównego organizatora Zawodów 
przewodniczącego ZZ „Budowlani w LafagreHol-
cim Cement Małogoszcz Roberta Bańbury oraz 
dla członka ZZ „Budowlani” Romana Czupryń-
skiego za wydatną pomoc w organizacji imprezy. 

Dyrektor Jacek Patyk przedstawił swoje 
poglądy dotyczące funkcjonowania zakładu oraz 
współpracy ze związkowcami. Mówił jak ważna jest 

organizacja imprez integrujących pracowników 
poza pracą, wiążących ich z własną firmą.  Odbyła 
się bardzo ciekawa dyskusja dotycząca spraw związ-
kowych i pracowniczych, a obecni na sali emeryci 
Roman Czupryński i Jan Nowak podzielili się z 
Prezesem Zakładu swoimi wspomnieniami z mi-
nionych lat jego funkcjonowania. Zarząd Okręgu 
otrzymał również zaproszenie na kolejne zebranie 
połączone ze zwiedzaniem całego Zakładu. Prezes 
zapewnił również o swej gotowości do dalszej 
dobrej współpracy ze Związkiem.                            

(ab)

SPOTKANIE 
W CEMENTOWNI 

MAŁOGOSZCZ

Współpraca  ZZ ”Budowlani”  
z Państwową Inspekcją Pracy w Warszawie
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W dniu 8 marca 2016 roku Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący ukierunkowanego 
przeglądu dyrektywy o delegowaniu pracowników. Zgodnie z protokołem nr 2 do traktatów w 
sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, parlamenty krajowe mogą w ciągu 

dwóch miesięcy zgłosić uzasadnione opinie, gdy uznają, że dany wniosek legislacyjny nie jest zgodny z zasadą 
pomocniczości. Gdy parlamenty krajowe wydające te opinie stanowią co najmniej jedną trzecią należących do 
nich głosów, propozycja legislacyjna musi zostać zweryfikowane przez Komisję Europejską.

Tak właśnie było w sprawie wniosku w dotyczącego przeglądu dyrektywy w sprawie delegowania, gdy 14 
izb parlamentów narodowych z 11 państw członkowskich wydało negatywne opinie dotyczące pomocniczo-
ści (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia i Słowacja). Ponadto 
parlamenty narodowe z 5 państw członkowskich (Francja, Włochy, Portugalia, Hiszpania i Wielka Brytania) 
przedstawiły opinie, że wniosek jest zgodny z zasadą pomocniczości.

Latem Komisja przeanalizowała przedstawione opinie i podjęła dialog z zainteresowanymi państwami 
członkowskimi. W dniu 20 lipca 2016 roku Komisja przyjęła komunikat [(COM (2016) 505 wersja ostateczna)], 
w którym opinie były analizowane na tle celów proponowanej zmiany. Komisja stwierdziła, że propono-
wane zmiany nie stanowią naruszenia zasady pomocniczości, a proces legislacyjny powinien iść do przodu. 
Obawy dotyczące pomocniczości podniesione przez parlamenty narodowe można zaliczyć do 
czterech różnych rodzajów: 1) istniejące przepisy dotyczące delegowania są wystarczające i odpo-
wiednie, 2) UE nie jest odpowiednim poziomem działania w obszarze delegowania pracowników, 
3) wniosek nie uznaje kompetencji państw członkowskich w sprawie wynagrodzenia i warunków 
zatrudnienia, 4) uzasadnienie we wniosku w odniesieniu do pomocniczości jest niewystarczające. 
Jeśli chodzi o pierwszy rodzaj sprzeciwu, parlamenty Bułgarii, Czech, Estonii, Węgier Litwy, Łotwy, Ru-
munii i Republiki Słowackiej twierdzą, że wyrównanie płac w poszczególnych państwach członkow-
skich powinno być konsekwencją rozwoju gospodarczego, a nie działań legislacyjnych Unii. Komisja 
jednak podkreśla, że   nowa inicjatywa nie zmierza do wyrównania płac w całej Europie, lecz jedynie do 
wprowadzenia obowiązkowych zasad dotyczących wynagrodzenia w przyjmującym państwie człon-
kowskim, mających zastosowanie również do pracowników delegowanych do tego państwa. Komisja 
uzasadnia również proponowane zmiany tym, że bez obowiązkowych przepisów dotyczących ponad-
granicznego delegowania, Unia nie ma szans doprowadzić do stworzenia równych zasad konkurencji. 
Drugi zarzut - że poziom europejski nie jest odpowiednim poziomem – został podniesiony przez wszystkie 
parlamenty 11 państw członkowskich, z wyjątkiem Danii. Komisja stwierdza, że   cel dyrektywy, dotyczący za-
pewnienia równych warunków konkurencji między dostawcami usług krajowych i transgranicznych, i mający 
zapewnić odpowiednią ochronę pracowników delegowanych oraz stworzenie przejrzystości i przewidywalności 
ram prawnych dla pracowników delegowanych, może tylko zostać osiągnięty na poziomie Unii. Komisja wska-
zuje także, że w artykule 57 w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zapisano, że usługodawca może 
„wykonywać przejściowo działalność w państwie członkowskim, gdzie usługa jest świadczona, na tych samych 
warunkach, jakie zostały nałożone przez to państwo na swoich własnych obywateli”.

Trzeci zarzut dotyczący pomocniczości - że wniosek nie uwzględnia wyraźnie kompetencji państw członkow-
skich, jeśli chodzi o ustalanie płac i warunków zatrudnienia - porusza tylko duński parlament wśród 11 państw 
członkowskich, które przedstawiły uwagi. Odpowiedzią Komisji jest to, że propozycja w rzeczywistości uznaje 
kompetencje państw członkowskich w tej dziedzinie, ponieważ punkt 12 stanowi, że „ w zakresie kompetencji 
państw członkowskich jest ustanawianie przepisów dotyczących wynagrodzenia, zgodnie ze swoim prawem i 
praktyką.” Komisja stwierdza również, że dyrektywa nie reguluje kwestii wynagrodzenia i nie definiuje pojęcia 
wynagrodzenia. 

Wreszcie, jeśli chodzi o czwarty zarzut, że proponowana zmiana nie jest odpowiednio uzasadniona, Komisja 
odnosi się zarówno do motywów proponowanych zmian oraz do oceny wpływu, która towarzyszy wnioskowi 
i stwierdza, że   jest to wystarczające uzasadnienie.

To optymistyczne, że Komisja zdecydowała się iść do przodu z wnioskiem legislacyjnym i odrzuciła zarzuty 
dotyczące pomocniczości. Komisja przekonująco odrzuca pierwszy, drugi i czwarty rodzaj zastrzeżeń. Jednak, 
jeśli chodzi o trzeci zarzut, podniesiony przez duński parlament, Komisja jest mniej przekonująca. Głównym 
powodem duńskiego zastrzeżenia jest to, że zdanie w dyrektywie: „Dla celów niniejszej dyrektywy pojęcie mi-
nimalnej stawki płacy jest zdefiniowane przez prawo krajowe i / lub przez praktykę państwa członkowskiego, 
na którego terytorium pracownik jest delegowany”- nie pojawia się w tekście nowej proponowanej dyrektywy. 
Prawdą jest, że punkt 12 potwierdza, że   „w kompetencji państw członkowskich jest ustanawianie przepisów 
dotyczących wynagrodzenia”, ale tekst ten ma status prawny niższy niż główny tekst Dyrektywy.

Podsumowując, odrzucenie przez Komisję zastrzeżeń dotyczących pomocniczości i decyzja o kontynuacji 
wniosku legislacyjnego jest zwycięstwem ruchu związkowego. Wymiana pojęcia „minimalnej stawki płacy” 
przez pojęcie „wynagrodzenia” jest krokiem w kierunku wzmocnienia praw pracowników delegowanych. Ale 
nadal istnieją pewne wątpliwości prawne w aktualnym tekście, które będą musiały być wyjaśnione na etapie 
wprowadzania poprawek Parlamentu Europejskiego. Niektóre punkty, które należy wyjaśnić, to:

Musi być przyjęte, że pojęcie wynagrodzenia - dla celów dyrektywy - jest określone wyłącznie przez przyj-
mujące państwo członkowskie, a nie przez „kryteria europejskie”.

- Musi być jasne, że dyrektywa jest „dyrektywą minimalną” w tym sensie, że państwa członkowskie mogą 
wprowadzać w pełni równe traktowanie pracowników delegowanych zgodnie z warunkami krajowymi, jeżeli 
zdecydują się to zrobić.

- Musi być ustalone, że poprawa praw dla pracowników delegowanych, na podstawie wyroku ammattiliitto 
Sähköalojen (w sprawie reprezentacji i objęcia polskich pracowników delegowanych postanowieniami układu) 
przyjętego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 12 lutego 2015 roku będą utrzymane w 
nowej dyrektywie.

                    Dietmar Schäfers        Sam Hägglund
                      Przewodniczący EFBWW                                       Sekretarz generalny EFBWW

EFBWW w sprawie dalszych 
prac nad nowelizacją 

dyrektywy  
o delegowaniu pracowników

Indie
Od początku 

września w Indiach 
odbywają się wielo-
milionowe protesty, 
w których bierze 
udział nawet 150 milionów ludzi. Zdaniem 
wielu komentatorów jest to największy strajk 
na świecie. W proteście zorganizowanym przez 
związki zawodowe uczestniczą zatrudnieni 
w sektorach kluczowych dla całej gospodarki 
– transporcie, energetycznym, stalowym, 
finansowym, obronnym, w edukacji i ochronie 
zdrowia. 

Pracownicy domagają się podniesienia pła-
cy minimalnej i położenia kresu prywatyzacji 
sektora publicznego. Nie chcą, by kraj rozwijał 
się zgodnie z neoliberalnym wzorcem. Nowa 
Polityka Ekonomiczna, wprowadzana przez 
rząd premier Narendra Modi z nacjonalistycz-
nej Indyjskiej Partii Ludowej, zakłada rozwój 
kraju zgodnie z zasadami neoliberalizmu - czyli 
m.in. deregulację przemysłu, prywatyzację sek-
tora publicznego, niski podatek dochodowy od 
osób prawnych oraz przyjazne środowisko dla 
korporacji zagranicznych. Mieszkańcy Indii 
nie godzą się na tego typu reformy. 

Premier Indii chce przebudować kraj na 
wzór stanu Gudżarat, którym rządził przez 12 
lat – otworzyć Indie na inwestycje zagraniczne 
i wprowadzić je na ścieżkę szybkiego wzrostu. 
Gudżarat stał się bogatszy od innych stanów 
i rozwija się od nich szybciej. Należy jednak 
podkreślić, jak informuje gazeta „In These 
Times”, stan ten ma też swoje ciemne strony: 
szybki rozwój doprowadził do zwiększenia 
nierówności między mieszkańcami, właśnie 
w tym czasie wzrosła tam liczba niedożywio-
nych dzieci i zwiększyła się wśród nich liczba 
analfabetów.

Od marca bieżącego roku związki zawodo-
we zwracały się do rządu o podjęcie negocjacji. 
Jednak władze przez ostatnie miesiące ignoro-
wały wnioski związków zawodowych. W końcu 
związkowcy zdecydowali się na przeprowadze-
nie ogólnokrajowego protestu. Na kilka dni 
przed wybuchem strajku rząd zaproponował, 
że podniesie dzienne wynagrodzenie niewy-
kwalifikowanym pracownikom, zatrudnionym 
w sektorze publicznym, z 3,70 dolara na 5,20 
dolara. Propozycja została jednak odrzucona.

Sekretarz generalny Międzynarodowej 
Organizacji Pracowników Budownictwa i 
Przemysłu Drzewnego (BWI) Ambet Yuson 
pogratulował indyjskim związkom zawodowym 
zorganizowania tak wielkiego protestu. „Rządy 
na całym świecie dążą do reform gospodarczych 
i walczą o inwestycje zagraniczne, wprowadzając 
elastyczną politykę rynku pracy, która wyzy-
skuje pracowników. Globalny ruch robotniczy 
stanął w obronie praw pracowniczych, a my 
jesteśmy dumni, że związki zawodowe są 
na czele tych masywnych ogólnokrajowych 
protestów przeciwko polityce ucisku swojego 
rządu” - powiedział Yuson.

Grecja
Nauczycie le , 

przedszkolanki i 
wykładowcy aka-
demiccy protestują 
przeciwko zmianom 
w szkolnictwie, które wprowadził grecki rząd. 
Ogromna demonstracja odbyła się przed 
gmachem ministerstwa edukacji zaledwie kilka 
dni po tym, jak zabrzmiał powakacyjny szkolny 

dzwonek. Pracowników edukacji poparły 
związki zawodowe budżetówki, które w ramach 
akcji solidarnościowej, wezwały do masowego 
udziału w demonstracji. 

Wykładowcy, nauczyciele i przedszkolanki 
sprzeciwiają się licznym zmianom w systemie 
nauczania, które ich zdaniem obniżą poziom 
nauki w greckich szkołach państwowych. 
Domagają się też natychmiastowego zatrud-
nienia nauczycieli, których wciąż brakuje w 
niektórych placówkach, i zwiększenia dotacji 
na szkolnictwo. Sprzeciwiają się zmniejszeniu 
godzin nauczania, które wprowadzono w tym 
roku szkolnym, likwidacji poszczególnych klas 
czy wydziałów. Żądają, aby ministerstwo zapew-
niło też ich ustawowe prawa nauczycielskie.

Francja
Nie kończą się 

protesty i manife-
stacje przeciwko 
nowemu prawu 
pracy, które zosta-
ło przyjęte przez Zgromadzenie Narodowe i  
Senat. Zakłada ono między innymi, że związki 
zawodowe stracą wyłączne prawo do ustalania 
z firmami zasad zatrudniania i zwalniania 
pracowników.

Z powodu protestu w części francuskich 
miast ich mieszkańcy musieli się liczyć z 
wieloma utrudnieniami. W Marsylii i w 
Dijon zakłócone zostało kursowanie metra, 
autobusów i tramwajów. Philippe Martinez 
szef CGT - komunistycznej centrali związkowej 
- zapowiada, że strajkujący będą konsekwentni 
w swych żądaniach.

Rosja
W rosyjskiej 

spółce węglowej 
Kingugol w Obwo-
dzie Rostowskim 
trwa protest z po-
wodu braku wypłaty zaległych wynagrodzeń, 
których suma wynosi już 300 mln rubli (równo-
wartość ok. 18 mln zł). Cześć górników, z ponad 
2-tysięcznej załogi, zdecydowała się na podjęcie 
strajku głodowego. Głoduje od 60 do 120 z nich.  
Odmawiają badań lekarskich. Problemy pracow-
ników spółki z o.o. Kingugol trwają od maja 2015 
r. Na nic zdały się apele o pomoc do Władimira 
Putina i gubernatora obwodu rostowskiego.

Strajku głodowego podjęli się mieszkańcy 
dwóch typowo górniczych miejscowości - Gu-
kowo i Zwierowo, gdzie znajdują się 4 bankru-
tujące kopalnie węgla: Ałmaznaja, Gukowskaja, 
Rostowskaja i Zamczałowskaja. W ostatnim 
czasie w części tych kopalni dochodziło do 
zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu górników. 
Jak mówią protestujący, kopalnie są zadłużone 
ponad wartość ich majątku. Majątek kopalń, 
który można sprzedać, nie wystarczy na spłatę 
wynagrodzeń.

W czasach sowieckich w okolicy działało 
90 kopalń węgla, teraz - tylko 4. Przeciętna płaca 
dla mężczyzny wynosi tu 15 tys. rubli (ok. 900 
zł) a dla kobiety - tylko 7 tys. Gukowo w 2010 r. 
zostało objęte specjalnym programem pomocy 
federalnej, jako miejscowość dotknięta struk-
turalnym kryzysem społeczno-gospodarczym. 
Przewidywał on wpompowanie kilkudziesięciu 
miliardów rubli i budowę na miejscu inno-
wacyjnych przedsiębiorstw. Moskwa rzekomo 
wypłaciła pieniądze, ale mieszkańcy twierdzą, 
że do Gukowa nie dotarła ani kopiejka.

Zebrał: Tomasz Nagórka

Z WYDARZEŃ W ŚWIATOWYM 
RUCHU PRACOWNICZYM
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W Rzymie, w siedzibie 
włoskich związków 
zawodowych CGIL, 

odbyło się kolejne seminarium mię-
dzynarodowego projektu BROAD 
(Dialog społeczny w sektorze ‘zielo-
nej” gospodarki). Partnerem projektu 
koordynowanego przez  FILLEA 
CGIL jest Związek Zawodowy „Bu-
dowlani”.

Rozwój zielonej gospodarki jest 
głównym wyzwaniem dla europejskie-
go dialogu społecznego, biorąc pod 
uwagę rolę i przyszłą ewolucję relacji 
między związkami zawodowymi, 
organizacjami pracodawców, instytu-
cjami i organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego. Wzmocnienie dialo-
gu społecznego jest wyzwaniem pod-
stawowym dla reorganizacji produkcji 
oraz zarządzania skutkami przejścia 
na zrównoważoną gospodarkę na 
rynku pracy, jak również w obszarze 
warunków życia i pracy.

Sektor budowlany jest jednym z 
kluczowych sektorów zielonej gospo-
darki. Komisja Europejska określiła 
sektor budowlany jako obszar, gdzie 
może zostać zrealizowana znaczna 
poprawa efektywności energetycznej. 
Według zielonej księgi w sprawie 
racjonalizacji zużycia energii, na 
sektor budowlany przypada ponad 
40% końcowego zapotrzebowania na 
energię w Europie. W tym kontekście 
ulepszone ogrzewanie i chłodzenie bu-
dynków stanowi jeden z największych 
potencjałów w zakresie oszczędności 
energii.

Zgodnie z celami strategii Euro-
pa 2020, ukierunkowanie na „zielone 
budownictwo” przyczyni się do pro-
mowania wzrostu, który może być: 

a) zrównoważony - z udziałem 

efektywnego wykorzystania zasobów 
naturalnych w gospodarce, o niskim 
poziomie emisji CO2; 

b) inteligentny, oparty na bada-
niach naukowych i innowacji w dzie-
dzinie nowych materiałów, technik 
budowlanych i konstrukcji budynku; 

c) uczciwy, przyczyniający się 
do tworzenia nowych miejsc pracy i 
zachęcający do podnoszenia kwalifi-
kacji i dokształcania specjalistów w 
zakresie „zielonego” cyklu produkcyj-
nego budownictwa (w szczególności 
w odniesieniu do osób ponad 50 
lat, kobiet, młodzieży), a tym sa-
mym sprzyjający przeciwdziałaniu 
zjawiskom ubóstwa i wykluczenia 
społecznego widocznym w Europie 
w wyniku kryzysu gospodarczego.

Rozwój budownictwa ekologicz-
nego może pomóc nie tylko w zmniej-
szeniu zużycia energii, ale także do 
tworzeniu nowych miejsc pracy i 

popytu na innowacje i nowe umiejęt-
ności zawodowe. Ekoprzemysł oferuje 
ogromne możliwości dla młodych lu-
dzi i rządy krajów UE są zachęcane do 
wykorzystania tego potencjału przez 
ponowne skoncentrowanie wysiłków 
edukacyjnych i promocję zielonego 
zatrudnienia jako kluczowych celów 
swoich krajowych planów rozwoju 
rynku pracy (Komisja Europejska, 
2005, 2014).

Szacuje się w wielu badaniach, 
że sektor budowlany może stwo-
rzyć największą liczbę „zielonych” 
miejsc pracy w gospodarce Ponadto 
rozwój „zielonego” budownictwa 
ma pozytywny wpływ na rozwój 
całego systemu gospodarczego, biorąc 
pod uwagę skutki działań między-
sektorowych w zakresie produkcji i 
dystrybucji surowców, komponentów, 
narzędzi i maszyn, a także biorąc pod 
uwagę transport, jak również usługi 

handlowe i finansowe. 
„Zielona” gospodarka wymaga 

coraz większej wiedzy. Faza projek-
towa staje się ważniejsza niż w trady-
cyjnym budownictwie, wpływając na 
rozwój zawodów biorących udział w 
cyklu produkcji, które będą wyma-
gały udziału większej liczby wysoko 
wykwalifikowanych pracowników 
w fazie badań, zarządzania i prac 
wykonawczych.

Innowacyjne układy zbiorowe i 
dialog społeczny mogą przyczynić 
się do sprostania tym wyzwaniom 
w zakresie zatrudnienia i polityki 
społecznej w zrównoważonej go-
spodarce. Z tych powodów, dialog 
między partnerami społecznymi jest 
niezbędny do poprawy zarządzania 
publicznego i reformy gospodarczej 
i społecznej. 

Projekt BROAD ma na celu 
wzmocnienie potencjału partnerów 

społecznych (przedstawicieli praco-
dawców i pracowników) dla rozwoju 
europejskiego i krajowego dialogu 
społecznego związanego z rozwojem 
budownictwa ekologicznego w zrów-
noważonej gospodarce. 

Brak wspólnych celów, wskaź-
ników i danych na temat zielonego 
budownictwa oraz brak wzajemnego 
uznawania różnych podejść pomię-
dzy partnerami społecznymi może 
hamować postępy poczynione do 
tej pory i prowadzić do zakłóceń 
na rynku w zakresie planowania, 
projektowania, prac budowlano-mon-
tażowych i produkcji materiałów.

Projekt BROAD ma na celu 
zmniejszenie tej luki, promowanie 
wzmocnienia dialogu społecznego 
na rzecz przejścia w kierunku zrów-
noważonego rozwoju.

Projekt koncentruje się na pię-
ciu krajach europejskich w celu 

porównania doświadczeń i trendów 
we Włoszech, Hiszpanii, Belgii, 
Niemczech i Polsce - biorąc pod 
uwagę zbieżności i rozbieżności w 
rozwoju budownictwa ekologicznego 
i roli dialogu społecznego.

Dotychczas odbyły się dwa se-
minaria koordynacyjne projektu w 
Madrycie i Rzymie. Opracowano 
raport referencyjny i wstępne raporty 
krajowe, przeprowadzono wywiady 
z organizacjami związkowymi i 
zorganizowano krajowe warsztaty 
informacyjne. Akcja informacyjna 
jest szczególnie istotna, ponieważ wie-
dza na temat możliwości dla dialogu 
społecznego, jakie stwarza „zielone” 
budownictwo jest niewielka. W semi-
narium w Madrycie ZZ „Budowlani” 
reprezentowali Adam Bajerowski i 
Filip Wolski. W warsztacie w Rzymie 
brał udział Jakub Kus, koordynujący 
prace krajowe projektu.             (RED)

DIALOG  

W ZIELONYM 
„BUDOWNICTWIE”
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P artnerzy społeczni na poziomie 
krajowym i regionalnym starają się 
inaczej niż dotychczas zdefiniować 

swoją rolę. Nie można niczego przesądzać na 
tym etapie, ale pojawiają się pierwsze sygnały 
wdrażania innego modelu partnerstwa insty-
tucji rządowych i organizacji pracodawców i 
związków zawodowych. I nie chodzi tutaj o do-
skonalenie dotychczasowego modelu formalnych 
konsultacji, które do niczego nie zobowiązywały 
polityków i rządu a wprowadzanie modelu 
porozumień, w których stroną są partnerzy 
społeczni. Podpisując porozumienia dotyczące 
kompleksowego rozwoju społeczno – gospodar-
czego wchodzą w rolę sygnatariuszy i tym sa-
mym ograniczają w pewien sposób swoje dalsze 
działania ale zyskują możliwości wpływu i mo-
nitorowania praktycznej realizacji porozumień. 
Na razie takie porozumienia zawierane są na 
poziomie regionalnym. Jednym z ważniejszych 
jest POROZUMIENIE NA RZECZ ZIN-
TEGROWANEJ POLITYKI ROZWOJU 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. 

Porozumienie podpisały: „Strony Wo-
jewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w 
Katowicach, w skład której wchodzą:

1. Marszałek Województwa Śląskiego 
oraz pozostali przedstawiciele strony 
samorządowej

2. przedstawiciele reprezentatywnych 
organizacji związkowych, tj.: NSZZ 
„Solidarność”, Ogólnopolskiego Po-
rozumienia Związków Zawodowych, 
Forum Związków Zawodowych

3. przedstawiciele reprezentatywnych or-
ganizacji pracodawców, tj.: Pracodawcy 
Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacja 
„Lewiatan”, Związek Rzemiosła Pol-
skiego, Związek Pracodawców Business 
Centre Club 

4. Wojewoda Śląski oraz pozostali przed-
stawiciele strony rządowej w obecności 
wicepremiera, ministra rozwoju Mate-
usza Morawieckiego.”
Strony zawierają porozumienie  na rzecz 

zintegrowanej polityki rozwoju wojewódz-
twa śląskiego, którego przedmiotem jest 
realizacja (…)  propozycji programowych 
opracowanych przez zespół powołany przez 
Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego w 
Katowicach i przedkładają porozumienie 
wraz propozycjami programowymi Woje-
wódzkiej Radzie Dialogu Społecznego w celu 
podjęcia uchwały o wystąpieniu do Rządu RP 
celem włączenia porozumienia do Strategii 
Odpowiedzialnego Rozwoju.(…)

Obszerny materiał zawarty w Porozumieniu 
zawiera zarówno koncepcje strategiczne rozwoju, 
propozycje działań operacyjnych i najważniejsze 
działania w sferze konkretów.

„Porozumienie i zawarte w nim rekomen-
dacje obejmuje następujące obszary i jedno-
cześnie cele zamierzone do zrealizowania:

• rewitalizacja 
• reindustrializacja
• metropolizacja (…)

Znaczna część porozumienia dotyczy dzia-
łań w zakresie inwestycji budowlanych i mieszkal-
nictwa, które mogą bardzo pozytywnie wpłynąć 
na rynek budowlany i sytuację przedsiębiorstw 
sektora. Niektóre proponowane rozwiązania za-

mieszczamy poniżej, w nadziei, że będą podstawą 
realnych działań a śląscy partnerzy społeczni będą 
monitorować ich realizację.

(…) Na zintegrowaną politykę rozwoju 
województwa śląskiego składać się będzie 
również:

• wspieranie przebudowy urbanistycznej 
województwa śląskiego ukierunkowane 
na zmianę standardów zamieszkiwania, 
szczególnie w dzielnicach mieszkanio-
wych przy terenach (po)przemysłowych 
oraz odzyskiwanie terenów poprzemysło-
wych dla lokalizacji nowych działalności 
i aktywności gospodarczej.(…)
W wymiarze podmiotowym zinte-

growana polityka rozwoju województwa 
śląskiego winna być oparta na współpracy 
biznesu, organizacji związkowych, organi-
zacji pozarządowych, samorządu terytorial-
nego i strony rządowej.(…)

Nie należy również zapominać o ko-
niecznej rewitalizacji terenów miejskich, która 
winna być efektywnym składnikiem sektora 
budowlanego jako powszechnie uznawanego 
w warunkach gospodarki rynkowej motoru 
wzrostu gospodarczego. Sektor budowlany 
odpowiadający w UE za 20% jej PKB także 
w warunkach najsilniej zurbanizowanego 

regionu w kraju generuje aktywność biznesową 
i tworzy miejsca pracy. 

Specyfiką substancji mieszkaniowej 
województwa śląskiego jest jej pochodze-
nie z okresów silnego uprzemysławiania 
regionu, jej wysokie techniczne zużycie 
oraz przestrzenna koncentracja mieszkań  
o niskim standardzie. Przebudowa sub-
stancj i  mieszkaniowej  ze  względów 
ef ek t y w n o ś c i ow y ch  w y m aga  o p e ra -
cji o dużej skali (ekonomicznej), skon-
centrowanej w czasie i współpowiązanej  
z przebudową energetyczną, gospodarką nisko-
emisyjną i regeneracją przestrzeni publicznych.  
W wymiarze społecznym wymaga działań 
na rzecz zatrzymania procesów geriatryzacji 
zespołów mieszkaniowych. Rewitalizacja 
obszarów miejskich jest podstawowym 

warunkiem utrzymania żywotności, w tym 
ekonomicznej miast. W wymiarze makro-
ekonomicznym żywotność ta jest wyrażana 
stosunkiem ilości ludności pracującej do 
ludności w wieku produkcyjnym.

W  w y m i a r z e  re g i on a l n y m  re -
witalizacja obszarów miejskich łączy 

więc w sobie przemysł  budowlany 
 i sektor nieruchomości poprzez moż-
liwości szerokiego zastosowania energii 
odnawialnej w celu przekształcania bu-
dynków i zespołów mieszkaniowych 
oraz obiektów użyteczności publicznej  
w mikroelektrownie. Zbilansowanie ener-
getyczne i samodzielność energetyczna 
zespołów miejskich oparta na rozproszonej 
energetyce i magazynowaniu energii jest 
współcześnie dominującą tendencją w prze-
budowie miast europejskich, pozwalającą na 
tworzenie warunków na rzecz atrakcyjności 
zamieszkania i obniżania kosztów funkcjo-
nowania gospodarstw domowych. (…)

Metropolizacja województwa to wsparcie 
tych przedsięwzięć inwestycyjnych i rozwo-
jowych, które pozwolą odzyskać regionowi 

rangę ośrodka nowoczesnej gospodarki i 
przemysłu o pozycji międzynarodowej, zdol-
nego do konkurencji z innymi wiodącymi 
regionami, motorami rozwoju gospodarczego 
Europy. (…)

Wyzwaniami strategicznymi rozbudo-
wy systemu dróg województwa śląskiego 
pozostają: 

• dokończenie budowy autostrad i dróg 
ekspresowych; 

• wykreowanie alternatywnego wobec 
autostrady A4 korytarza prowadzenia 
ruchu na linii wschód-zachód w obrębie 
aglomeracji katowickiej; 

• budowa dróg obsługujących obszary 
turystyczne;

• budowa drogowych połączeń przekątnio-
wych zapewniających przede wszystkim 
połączenia drogowe z Poznaniem i 
Lublinem.(…)

Szczególne miejsce w Porozumieniu zaj-
muje rozwój energetyki niskoemisyjnej w ramach 
rewitalizacji

(…)Transport drogowy w warunkach 
gospodarki województwa śląskiego odpowie-
dzialny jest za ponad 30% zużycia energii 
końcowej i wykazuje w latach 1990-2010 naj-
większą dynamikę wzrostu, przyczyniając się 
do pogarszania środowiskowych warunków 
życia.

W sektorze mieszkaniowym wojewódz-
twa śląskiego opartym na nieefektywnych 
systemach grzewczych, pomimo wysiłków 
modernizacyjnych związanych z termomo-
dernizacją wzrasta zużycie energii końcowej 
na mieszkańca. W obszarach wysokiej urbani-
zacji (koncentracji ludności i ruchu samocho-
dowego) dochodzi do środowiskowej synergii 
negatywnych efektów emisji zanieczyszczeń  
z niskich źródeł. 

W wymiarze aksjologicznym energetyka 
niskoemisyjna traktowana jako cel może 
być podstawową dźwignią rekonstrukcji 
gospodarki regionu. Zakres tworzenia systemu 
energetyki niskoemisyjnej  przedstawiono w 
poniższej tabeli.(…)

Ciekawym elementem Porozumienia jest 

promocja Budownictwa szkieletowego - z zasto-
sowaniem stali w budownictwie mieszkaniowym 
jedno i wielorodzinnym

(…)W zabudowie miast i osiedli naj-
częściej są stosowane budynki wielokon-
dygnacyjne. Mogą one mieć zróżnicowaną 
wysokość w zależności od przeznaczenia, 
warunków gruntowych, powierzchni i kosztu 
terenu przeznaczonego pod budowę, rodzaju 
materiału konstrukcyjnego itp.

W budynkach tych jest łatwiej zastosować 
technologie uprzemysłowione i mechanizację 
robót, ponieważ sprzęt i maszyny budowlane 
mogą być lepiej wykorzystane przy wynosze-
niu kolejnych kondygnacji w tym samym 
miejscu.(…)

Wykonanie porozumienia
 
Warunkiem efektywnej i sprawnej reali-

zacji porozumienia jest bieżące inicjowanie 
i monitorowanie przewidzianych w nim 
przedsięwzięć inwestycyjnych i rozwojo-
wych. Istotne znaczenie ma także wsparcie dla 
kooperacji i partnerstwa pomiędzy instytucja-
mi i podmiotami, których zaangażowanie jest 
kluczowe dla powodzenia poszczególnych 
przedsięwzięć, a w konsekwencji osiągnięcia 
podstawowych celów porozumienia. Z tego 
względu konieczne jest monitorowanie wy-
konania porozumienia przez Wojewódzką 
Radę Dialogu Społecznego w Katowicach 
oraz powołany przez WRDS specjalny 
zespół.

Ponadto, rekomenduje się włączenie 
przedstawicieli wszystkich stron Wojewódz-
kiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach 
do komitetu sterującego nadzorującego wyko-
nanie Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju w 
zakresie województwa śląskiego. (…)

Ze strony OPZZ w województwie ślą-
skim porozumienie podpisał Henryk Moskwa, 
Przewodniczący Rady Wojewódzkiej OPZZ i 
członek Prezydium OPZZ z ramienia Związku 
Zawodowego „Budowlani”.

(red)

Materiały pochodzą z POROZUMIENIA 
NA RZECZ ZINTEGROWANEJ POLITYKI 
ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z 
września 2016.

ŚLĄSK - POROZUMIENIE REGIONALNE 
Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI

Henryk Moskwa - przedstawiciel OPZZ, Krzysztof Stefanek - przedstawiciel Forum ZZ, 
Andrzej Piętka - przedstawiciel Konfederacji „Lewiatan”

Jarosław Wieczorek - wiceprzewodniczący WRDS, wojewoda śląski,  
Dominik Kolorz - przewodniczący WRDS, NSZZ „Solidarność”, Wojciech 
Saługa - wiceprzewodniczący WRDS, marszałek województwa śląskiego
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Księgowa informuje

Od 1 stycznia 2017 r. płatnicy podatku PIT 
(osoby fizyczne) oraz płatnicy podatku 
CIT (osoby prawne) będą mogli zali-

czać do kosztów uzyskania przychodów wyłącz-
nie te transakcje o wartości ponad 15000 zł, 
które zostaną zrealizowane za pośrednictwem 
rachunku płatniczego (bakkowego).

Regulują to zmiany do ustaw o PIT i CIT, ogło-
szone w Dzienniku Ustaw  z 13 kwietnia 2016 r. 

Wymóg prowadzenia transakcji za pośred-
nictwem rachunku płatniczego (pod rygorem 
utraty możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania 
przychodu) dotyczny przypadków, gdy:

1/ stroną transakcji, z której wynika płatność 
jest inny przedsiębiorca oraz

2/ jednorazowa wartość transakcji bez wzglę-
du na liczbę wynikających z niej płatności, przekra-
cza równowartość 15.000zł, przy czym transakcje 
w walutach obcych przelicza się na złote według 
kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez 

Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego 
poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

I tak, na przykład, jeżeli wartość transakcji 
pomiędzy przedsiębiorstwami wynosi 20.000 zł 
i płatność następuje w dwóch częściach –15.000 
zł na rachunek bankowy i 5.000 zł gotówką, to 
przedsiębiorca dokonujący tej płatności nie zaliczy 
do kosztów uzyskania przychodów kwoty 5.000 
zł.  Płatność powyżej 15.000 zł bez rachunku nie 
będzie zaliczana do kosztów uzyskania przychodu. 

Kolejny przykład:
Jeżeli wartość transakcji pomiędzy przedsię-

biorcami wynosi 20.000 zł i płatność ta następuje 
gotówką, to przedsiębiorca dokonujący tej  płatno-
ści nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodów 
całej kwoty 20.000 zł.

W jeszcze innej sytuacji:
Jeżeli wartość transakcji pomiędzy przedsię-

biorstwami wynosi 10.000 zł to przedsiębiorca 
dokonujący płatności zaliczy tę kwotę do kosz-
tów uzyskania  przychodów bez względu na to, 
czy płatność nastąpi gotówką, czy na rachunek 
bankowy.

Zgodnie z intencją ustawodawcy znowelizo-
wane przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 
2017r., jednak już obecnie 
należy przygotować się do 
tych zmian, gdyż częściowo 
będą one dotyczyły również 
transakcji  zawartych do 
końca 2016r.

 

Barbara Palka

Od 2017 roku zmiany  
w płatnościach firmowych

Odbieranie listów wydaje się być prostą 
sprawą. Problemy pojawiają się w przypadku 
doręczania korespondencji urzędowej, 

komorniczej i sądowej.

Klienci, którzy zgłaszają się do mnie w celu napisania 
pism, apelacji, odwołań itp., często nie znają odpowiedzi 
na pytanie - „Od kiedy liczymy termin?”. Znaczna część 
osób nie posiada świadomości, jak ważna jest data odebra-
nia pisma. Najczęściej za datę, od której liczony jest termin 
odpowiedzi na pismo, strony uważają datę sporządzenia 
pisma. To wielki błąd, który działa na niekorzyść strony. 

 Dla strony najistot-
niejszą datą jest data ode-
brania pisma na poczcie 
lub doręczenia przez listo-
nosza. Proszę zauważyć, że 
pisma z sądu lub z urzędu 
zawsze doręczane są za 
potwierdzeniem odbioru 
(za wyjątkiem niektórych 
decyzji z ZUS, np. decyzji 
emerytalnych). Potwier-
dzenie odbioru jest po to, 
aby organ, komornik lub 
sąd wiedział, kiedy strona pismo faktycznie otrzymała.

Dlatego nie ma także znaczenia data awiza. Jeśli 
jednak pomimo podwójnej awizacji nie odbierzemy 
pisma, to skutek jest taki, jakbyśmy pismo odebrali w 
ostatnim dniu, w którym list miał zostać odebrany. Od 
tego dnia biegnie termin na odpowiedź, np. odwołanie, 
apelację, zarzuty itp.

Każdy list należy odebrać i przeczytać. Nie wolno 
ignorować korespondencji, ponieważ takie działanie 
może powodować negatywne skutki prawne.

Jeśli odbierają Państwo korespondencję, to sugeruję 
wpisać na kopercie datę odbioru. Taka praktyka jest 
stosowana nawet w mojej kancelarii, dzięki czemu zawsze 
mamy pewność, kiedy przesyłka została odebrana i od 

kiedy należy liczyć terminy.
Jeśli listonosz zostawi list sąsiadowi lub dorosłemu 

domownikowi, co do zasady termin liczy się od daty 
pozostawienia listu. Jeśli sąsiad lub domownik przeka-
zuje stronie list po jakimś czasie, wtedy termin powinien 
być liczony od dnia faktycznego otrzymania listu przez 
stronę. Jednak takie liczenie jest dość niebezpieczne, 
ponieważ pismo złożone po terminie, który organ 
liczy od dnia wpisanego na potwierdzeniu (czyli dnia 
odbioru przez domownika, sąsiada), powinno zawierać 
uzasadnienie, w którym będzie wskazany właściwy ter-
min odbioru. W praktyce osoby, które nie znają prawa, 

nie powinny same dokonywać takich czynności, bowiem 
wymagają one zastosowania odpowiednich środków 
prawnych oraz wykazania okoliczności przekroczenia 
terminu (np. wniosek o przywrócenie terminu). Dlatego 
radzę przyjmować, że termin liczy się od dnia odbioru 
listu przez sąsiada lub domownika. Jeśli list został prze-
kazany po kilku dniach, a Państwo chcieliby na niego 
odpowiedzieć w terminie, najlepszym wyjściem będzie 
kontakt z prawnikiem.

Kancelaria FPPP Małgorzata Karolczyk-Pundyk
ul. Chodkiewicza 31

44-100 Gliwice
tel. 668654441

Komornik ponosi odpowiedzialność dyscy-
plinarną za wadliwie wykonane obowiązki. 
Jeśli mamy podejrzenia co do prawidłowości 

pracy komornika, możemy żądać wszczęcia wobec niego 
postępowania dyscyplinarnego.

Moi klienci czasami mają kłopot w ocenie, czy 
komornik prawidłowo pracuje. Najczęstsze zarzuty do-
tyczą opłat egzekucyjnych. Zasady wyliczania tych opłat 
wyglądają następująco:

W sprawach o egzeku-
cję świadczeń pieniężnych 
komornik pobiera od 
dłużnika opłatę stosun-
kową w wysokości 15% 
wartości wyegzekwowa-
nego świadczenia, jednak 
nie niższej niż 1/10 i nie 
wyższej niż trzydziesto-
krotna wysokość prze-
ciętnego wynagrodzenia 
miesięcznego. Jednakże w 
przypadku wyegzekwowa-
nia świadczenia wskutek 
skierowania egzekucji do 
wierzytelności z rachunku bankowego, wynagrodzenia 
za pracę, świadczenia z ubezpieczenia społecznego, jak 
również wypłacanych na podstawie przepisów o promo-
cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłku dla 
bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, stypendium 
oraz dodatku szkoleniowego, komornik pobiera od 
dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8% wartości 
wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej 
niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość 
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. 

Powyżej wskazano zasady ogólne, ustawa zawiera 
także wyjątki od tej zasady oraz reguły naliczania wyna-
grodzenia przy pozostałych rodzajach egzekucji.

Kolejna kwestia to odsetki, które w przypadku 
postępowania komorniczego rosną każdego dnia. Proszę 
zauważyć, że w piśmie od komornika zawsze wskazane 
są odsetki dzienne. O tym koszcie często dłużnicy 
zapominają.

Komornik odpowiada dyscyplinarnie za zawinione 
działania lub zaniechania, a w szczególności za: 

1. naruszenie powagi i godności urzędu; 
2. rażącą obrazę przepisów prawa; 
3. niewykonanie poleceń powizytacyjnych; 
4. wydatkowanie środków podlegających dokumentacji 

na działalność rażąco niezgodną z ich przeznacze-
niem; 

5. podejmowanie czynności z nieuzasadnioną zwłoką; 
6. naruszenie właściwości określonej w art. 8. ustawy.

Karami dyscyplinarnymi są: 
1. upomnienie; 
2. nagana; 
3. kara pieniężna w granicach od dwukrotnej do 

trzydziestokrotnej wysokości przeciętnego wyna-
grodzenia miesięcznego; 

4. kara zawieszenia komornika w czynnościach na 
okres od 6 miesięcy do 2 lat; 

5. wydalenie ze służby komorniczej. 

UWAGA: Po upływie 5 lat od dnia popełnienia 

czynu nie można wszcząć postępowania dyscyplinar-
nego, a postępowanie wszczęte ulega umorzeniu. Jeżeli 
jednak czyn zawiera znamiona przestępstwa, przedaw-
nienie dyscyplinarne nie może nastąpić wcześniej niż 
przedawnienie przewidziane w ustawie z dnia 6 czerwca 
1997 r. – Kodeks karny. 

Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego 
mogą złożyć Minister Sprawiedliwości, prezesi sądów, 

sędziowie-wizytatorzy, organy samorządu komorniczego 
oraz komornicy-wizytatorzy. 

Pokrzywdzona strona może złożyć do rzecznika 
dyscyplinarnego zawiadomienie o podejrzeniu popełnie-
nia wykroczenia dyscyplinarnego. Pokrzywdzony bierze 
udział w rozprawie. W zgłoszeniu należy precyzyjnie 
opisać, dlaczego uważamy, że komornik dopuścił się 
wykroczenia dyscyplinarnego. Musimy liczyć się z 
tym, że po wysłaniu zgłoszenia zostaniemy zaproszenie 
przez rzecznika dyscyplinarnego do złożenia zeznań. 
Następnie zostanie wydane postanowienie albo o 
umorzeniu sprawy albo o skierowaniu wniosku do sądu 
dyscyplinarnego.

Jeśli chcemy zakwestionować konkretną czynność 
komornika, to w terminie 7 dni od daty wykonania 
tej czynności przez komornika (np. 7 dni od daty 
otrzymania pisma o zajęciu), możemy złożyć skargę na 
czynności komornika. Opłata od skargi wynosi 100 zł. 
Skarga powinna wskazywać zarzuty odnośnie czynności 
komornika, dlatego jeśli słabo znamy przepisy, warto sko-
rzystać z fachowej pomocy prawnej. Skarga na czynności 
komornika nie ma nic wspólnego z naruszeniem przez 
niego dyscypliny, podobnie postępowanie dyscyplinarne 
nie ma nic wspólnego ze skargą. Dlatego czynności te 
muszą być dokonane osobno, ale mogą być dokonane 
w tym samym czasie. Nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby w podobnym czasie złożyć skargę na czynności 
komornika do sądu i zawiadomienie o podejrzeniu 
popełnienia wykroczenia dyscyplinarnego do rzecznika 
dyscyplinarnego.

Wkrótce wejdzie w życie zmiana ustawy o postępo-
waniu egzekucyjnym. Zmiany te opiszemy w osobnym 
artykule.

Kancelaria FPPP 
Małgorzata Karolczyk-Pundyk
ul. Chodkiewicza 31
44-100 Gliwice
tel.668654441

Doręczenia korespondencji Odpowiedzialność 
dyscyplinarna i prawna 
pokrzywdzonych 
przez komornika
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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
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9 6 7
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9 2 4

2 7 1 4

7 5 3

5 9

3 6 1

- Wiesz kochanie - mówi 
mąż do żony - jesteśmy już 
20 lat po ślubie, ale jeszcze 
nigdy nie zrobiłaś mi takiej 
dobrej kawy!  
- Zostaw, to moja!

JJJ
- Panie doktorze, jak wyle-
czyć owsiki?  
- A co, kaszlą?

JJJ
Mąż do żony:  
- Hej kochanie, dziś wieczo-
rem w pracy jest bal prze-
bierańców, ale nie wiem za 
kogo się przebiorę...  
- Najlepiej nie pij, nikt cię 
nie pozna.

JJJ
Pewien dziennikarz, po 
akcji na Krymie zapytał 
Putina:  
- Z kim teraz graniczy 
Rosja?  
- Jak to, z kim graniczy?! Z 
KIM CHCE!!!

JJJ
Do baru, rzeźniczej speluny 
wchodzi mały wystraszony 
człowieczek i nieśmiało 
pyta:  
- Panowie, bardzo przepra-
szam, czyj to rottweiler jest 
uwiązany na zewnątrz?  
Podnosi się olbrzymi, zaro-
śnięty dresiarz i rzuca:  
- Mój, bo co ??  
Na to przestraszony czło-
wieczek:  
- Bardzo mi przykro, ale 
mój ratlerek go zabił.  
- A jak to niby miał zrobić?!!  
- No, stanął mu w gardle.

JJJ
Środek zimy.  
Po lesie chodzi zdenerwo-
wany niedźwiedź i kopie 
drzewa, łamie choinki, 
przegania zające i inne 
wilki.  
I mruczy pod nosem:  
- Po co ja piłem kawę we 
wrześniu? 

JJJ
Z polowania wracają 
Rosjanie, ciągnąc za sobą 
niedźwiedzia. Zauważa ich 

Amerykanin i wskazując na 
misia, pyta:  
- Grizli?  
- Niet, strelali!

JJJ
- Dlaczego jeszcze nie 
wyszłaś za mąż, nikt cię nie 
prosił?  
- Prosili i to nie raz!  
- A kto?  
- Mama z tatą.

JJJ
Jasio do Małgosi:  
- Wiesz, Małgosiu, świata 
za tobą nie widzę!  
Małgosia:  
- Maaaaamoooo!!!! A 
Jasio powiedział, że jestem 
gruba!!!

JJJ
Żona w drzwiach:  
- Jadę do matki na kilka 
dni. Będziesz grzeczny, nie 
będziesz rozrabiał?  
- Spokojnie - już mam 
rozrobione...

JJJ
- Życie się zaczyna od 
chwili urodzenia.  
- Nie, od chwili poczęcia.  
- Panowie, życie zaczyna 
się od chwili, gdy żona 
z dziećmi wyjedzie do 
teściowej!

JJJ
List wuja do Adama:  
„Przesyłam ci te 10 zł, o 
które prosiłeś. Pamiętaj 
tylko na przyszłość, że 10 
pisze się z jednym zerem!

JJJ
Sierżant do żołnierzy:  
- Kto chce pojechać na 
wykopki ziemniaków na 
polu siostry generała?  
Zgłosiło się dwóch.  
- Dobra, pozostali pójdą na 
piechotą.

JJJ
Jasio niesie szybę.  
- Po co ci ta szyba? - pyta 
kolega.  
- Będę budował szybowiec.  
- To już nie budujesz 
czołgu?  
- Nie, gąsienice mi uciekły.

JJJ

*   HUMOR   *


