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Koniec sporu 
zbiorowego w PPL

Związki zawodowe dzia-
łające w Przedsiębior-

stwie Porty Lotnicze PPL przez 
ostatnie dwa lata toczyły spór 
zbiorowy z pracodawcą. Spór 
zakończył się w połowie grudnia 
minionego roku. Pracownicy 
otrzymają nagrody roczne z 
powiększonej z 10 do 17 % puli środków przeznaczonych na ten 
cel. W sumie będzie to około 17 milionów złotych, średnio po 9,7 
tysięcy złotych brutto na osobę. 

Co ciekawe, spółka zbowiązała się do wypłaty wyższych 
nagród w ramach negocjacji ze związkami, które nie przystąpiły 
do sporu zbiorowego z Przedsiębiorstwem Porty Lotnicze PPL. W 
trakcie negocjacji prezes Przedsiębiorstwa zapowiedział związkom 
zawodowym, że uruchomi pulę nagród uznianiowych, wyłącznie 
wtedy, gdy Przedsiębiorstwo nie będzie miało dodatkowych kosztów 
związanych z pikietami czy akcjami protestacyjnymi.  

Spór zbiorowy z pracodawcą prowadziły trzy związki 
zawodowe, zrzeszające połowę z 1600 osób zatrudnionych w PPL: 
Związek Zawodowy Pracowników Lotnictwa Cywilnego, NSZZ 
„Solidarność 80” w PPL oraz Związek Zawodowy Pracowników 
Portu Lotniczego Warszawa Okęcie. Wymienione wyżej związki 
zawodowe przeprowadziły w ubiegłym roku referendum, którego 
wyniki pozwoliłyby na organizację strajku. 

Związki żądały 8-procentowej podwyżki, gwarancji płacy i 
pracy do 2022 r., na co nie zgadzał się prezes Przedsiębiorstwa. 
Jego zdaniem na rynku pracy nie ma takiego instrumentu jak 
gwarancja pracy. Nie zgadzał się też na podwyżki równe dla 
wszystkich. Podwyżki otrzymali niektórzy pracownicy, ale było 
to wynikiem rozmów ze związkami, które nie były w sporze.

Związki zawodowe, które weszły w spór zbiorowy z pra-
codawcą nie są zachwycone rozejmem. Na skutek negocjacji 
nagrody są o 5 tys. zł wyższe niż proponował prezes, ale nie 
zostały spełnione podstawowe postulaty, z którymi występowały 
związki zawodowe. 

Pracownicy MAN-a 
w Starachowicach 
walczą o podwyżki

Związkowcy z fa-
bryki MAN Bus 

w Starachowicach żądają 
m.in. podwyższenia wy-
nagrodzeń pracowników 
o 300 złotych. Pod koniec 
stycznia pracownicy pikietowali pod zakładem. W proteście wzięło 
udział kilkaset osób. Swoje niezadowolenie wyrażali m.in. poprzez 
użycie klaksonów samochodów zaparkowanych na zakładowym 
parkingu. Aby nie zakłócać produkcji w pikiecie udział wzięli 
pracownicy, którzy przyszli na drugą zmianę. Dołączały do nich 
osoby kończące pierwszą zmianę.

Postulaty strony związkowej przedstawiono pracodawcy w po-
łowie grudnia ubiegłego roku. Związkowcy żądają przede wszystkim 
podwyżki wynagrodzenia o 300 zł oraz włączenia na stałe w płacę 
zasadniczą 8 proc. premii, jaką otrzymują po półrocznej ocenie 
poszczególni pracownicy. Ze względu na to, że wiele osób pracuje 
na umowach terminowych i są oni zatrudniani przez agencję pracy 
tymczasowej,  domagają się ponadto uregulowania kwestii stabilno-
ści zatrudnienia w zakładzie

Doszło już do pierwszych rozmów z dyrekcją firmy. W trakcie 
jednej z nich prezes firmy stwierdził, że podwyżka o 300 złotych to 
za dużo. W zamian zaproponował dwuprocentową podwyżkę. Jak 
informują związkowcy, po przeliczeniu na ich pensje będzie to 50-70 
zł brutto. Jest dla nich zdecydowanie za mało. 

Fabryka MAN-a w Starachowicach zatrudnia ok. 2,3 tysiąca 
pracowników. Około 500 osób jest dodatkowo zatrudnianych 
przez agencję pracy tymczasowej. Zakład produkuje podwozia do 
autobusów niskopodłogowych. Jesienią 2016 r. w starachowickiej 
fabryce rozpoczął się kompleksowy montaż autobusów miejskich 

Przegląd związkowych 
wydarzeń w Polsce

cd. na str. 4

Tradycje Gnieźnieńskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej wywodzą się od niemieckiej 
spółdzielni mieszkaniowej „Deutscher 

Beamten Haftplicht, Gnesen”, utworzonej i zareje-
strowanej w 1902 roku. Do 1920 roku spółdzielnia 
ta wybudowała 7 domów z 73 mieszkaniami. Po 
odzyskaniu niepodległości, do maja 1920 roku udziały 
w spółdzielni wykupili Polacy, rejestrując w 1920 roku 
polską spółdzielnię mieszkaniową w Gnieźnie. Do 
drugiej wojny światowej brak kapitału inwestycyjnego 
nie pozwolił powiększyć zasobów spółdzielni - jej 
działalność gospodarcza ograniczała się do eksploatacji 
przejętych nieruchomości.  Po wojnie spółdzielnia 

budowała nowe mieszkania i kilkakrotnie zmieniała 
nazwę. Lata gospodarki rynkowej  po 1991 to okres 
eksploatacji i administrowania. Czas ten wykorzystano 
do wykonania wielu remontów, ulepszeń i inwestycji. 
Celem tych działań była poprawa jakości usług i bezpie-
czeństwa mieszkańców – mówił Roman Klejborowski, 

wiceprezes Spółdzielni, który spotkał się z przedstawi-
cielami Związku Zawodowego „Budowlani”.

W spotkaniu uczestniczyli przewodniczący 
Związku Zbigniew Janowski, przewodniczący Okręgu 
Wielkopolskiego Krzysztof Antoniewicz z małżonką 
oraz członkowie Zarządu Zakładowego Związku w 

Spółdzielni: Krystyna Krause, Ela Walczak, Jarosław 
Domagalski i Wojciech Grzesik.

Przewodniczący Zarządu Zakładowego „Budow-
lani” Jarosław Domagalski podkrleślił, że Spółdzielnia 
zarządza posiadanymi i zleconymi w zarząd zasobami 
w nowoczesny sposób.  Realizuje to zespół fachow-
ców, konsekwentnych w działaniu, wykształconych 
i doświadczonych w zakresie administrowania i 
zarządzania nieruchomościami. Każdy członek 
Spółdzielni ma dostęp do informacji internetowej. 
Powołano samorządy mieszkańców, z którymi kon-
sultowane są wszelkie decyzje, remonty i inwestycje.  
Spółdzielnia jest jedną z nielicznych w kraju, która 
połączyła się z inną spółdzielnią. Większość się dzieli. 
Do Gnieźnieńskiej SM zgłaszają się wspólnoty, które 
zlecają zarządzanie nieruchomościami w imieniu 
mieszkańców. A ponieważ w regionie brakuje chętnych 
do pracy, Gnieźnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
stara się stworzyć stabilne i bezpieczne warunki pracy, 
nie zapominając o godnej płacy.                                      

zj

LATA DOŚWIADCZEŃ 
- LATA ZAUFANIA

GNIEŹNIEŃSKA SPÓŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA: 

informacje przesyłaj: info@zzbudowlani.pl

ZOSTAŃ KORESPONDENTEM MAGAZYNU 



3OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-ZAWODOWY      NR 2 (121) 2018

NAJWIĘKSZE TARGI BUDOWLANE 
OD 10 LAT

W d n i u  o t wa rc i a  Ta r g ó w 
BUDMA 2018 Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Poznaniu 

zorganizował konferencję nt. „Ograniczanie 
zagrożeń wypadkowych przy realizacji inwe-
stycji”. Rozpoczęcie konferencji poprzedziły 
wystąpienia zastępcy głównego inspektora 
pracy - Andrzeja Kwalińskiego, okręgowego 
inspektora pracy w Poznaniu - Stanisławy 
Ziółkowskiej, zastępcy przewodniczącego 
Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, prze-
wodniczącego ZZ „BUDOWLANI” - Zbi-
gniewa Janowskiego.

W konferencji uczestniczyli pracodawcy 
branży sektora budownictwa, pracownicy 
służb BHP, przedstawiciele organizacji pra-
codawców, członkowie Wielkopolskiej Rady 
ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie 
przy OIP w Poznaniu, z jej wieloletnim 
przewodniczącym  Stefanem Nawrockim, 
oraz przedstawiciele związków zawodowych.

W swoim wystąpieniu przewodniczący 
ZZ „BUDOWLANI” Zbigniew Janowski 
powiedział m.in.: „Jest to mój kolejny udział 
w konferencji organizowanej przez OIP w 
Poznaniu na  corocznych  Targach  Budow-
lanych BUDMA.(…) to bardzo ważna dla 
branży budowlanej  konferencja, w trakcie 
której przyznawane są nagrody laureatom 
konkursu PIP „BUDUJ BEZPIECZNIE” 
oraz omawiane aktualne zagadnienia  z  
zakresu problematyki bezpiecznej realizacji 
inwestycji budowlanej. (…) Chcę  też 

mocno podkreślić znaczenie jednego z 
dzisiaj omawianych  tematów: „Planowanie  
wydatków na bhp podstawowym elementem 
bezpiecznej realizacji inwestycji” - który 
ściśle jest związany z problematyką wypad-
ków przy pracy. Ten temat od wielu lat jest 
poruszany na wielu płaszczyznach przez ZZ 
„BUDOWLANI”, jako podstawowy warunek 
bezpiecznej realizacji każdej inwestycji bu-
dowlanej dlatego, że z  szeroko  rozumianym 
bezpieczeństwem wiążą się określone koszty  
inwestycji i te koszty powinny być uwzględ-
niane w preliminarzach  kosztów robót 
budowlanych. (…) ZZ „BUDOWLANI” 
systematycznie prowadzi wielokierunkowe 
działania mające na celu bieżącą,  szeroko 
rozumianą poprawę warunków i bezpie-

czeństwa pracy w sektorze budownictwa. Jako 
przykłady podam aktualne  działania nasze-
go Związku, wspólne z Komisją Operatorów 
Żurawi Wieżowych  oraz  Porozumieniem dla 
Bezpieczeństwa w Budownictwie,  które do-
prowadziły po 1,5-rocznych negocjacjach do 
opracowania przez Ministerstwo Rozwoju i 
Finansów projektu nowego rozporządzenia  
w sprawie bezpieczeństwie i higieny przy 
obsłudze żurawi wieżowych. Liczymy na 
to, że rozporządzenie zacznie obowiązywać 
w tym roku”.

Podczas konferencji odbyła się uroczy-
stość wręczenia nagród laureatom konkursu 
„Buduj bezpiecznie”, organizowanego jak co 
roku przez OIP w Poznaniu. 

Pierwsze miejsce przyznano wykonawcy 

budowy ciepłowni w Turku - firmie Hydro-
Bud  Sp. z o.o. z Pokrzywnicy woj. opolskie.

Drugie miejsce  przyznano wykonawcy 
hali magazynowej  z częścią socjalno-biurową 
w Poznaniu - firmie Wielkopolskie Przedsię-
biorstwo Inżynierii Przemysłowej Sp. z o.o. 
w Poznaniu.

Ponadto przyznano dwa wyróżnienia, 
które otrzymali wykonawca budowy 12 bu-
dynków mieszkalnych w Złotnikach gmina 
Suchy Las - firmie BGR BAU Sp. z o.o., Sp.k. 
z Suchego Lasu, oraz wykonawca rozbudowy 

salonu samochodowego Renault w Lesznie - 
firma PB AMBIT Sp. z o.o. z Leszna.

Nagrody laureatom wręczyli Andrzej 
Kwaliński, Stanisława Ziółkowska i Zbigniew 
Janowski.

W merytorycznej części konferencji jej 
uczestnicy mieli możliwość wysłuchania  
trzech interesujących wystąpień. Starszy 
inspektor pracy OIP -Poznań Romuald 
Liszkowski przedstawił  dobre praktyki BHP 
na budowach realizowanych przez laureatów 
Konkursu „Buduj bezpiecznie”. Przedstawi-
ciel firmy SKANSKA-Sebastian Ratajczak 
przedstawił problematykę planowania wy-
datków na BHP , jako podstawowy element 
bezpiecznej realizacji inwestycji budowlanej. 
Inspektor pracy Maria Bojanowska z OIP-

-Poznań w prezentacji „O krok od wypadku” 
przedstawiła efekty działań kontrolnych i 
prewencyjnych  prowadzonych przez OIP-
-Poznań.

Mirosław Ossowski

BUDMA 2018: KONFERENCJA „BUDUJ BEZPIECZNIE - OGRANICZANIE 
ZAGROŻEŃ WYPADKOWYCH PRZY REALIZACJI  INWESTYCJI”

W Poznaniu, 2 lutego br. zakończyły się Międzynarodowe Targi 
Budownictwa i Architektury BUDMA 2018. BUDMA to jedne 
z najważniejszych targów branży budowlanej w Polsce. Są 

miejscem prezentacji innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wymiany 
doświadczeń i spotkań biznesowych. Na targach nie podpisuje się już, w 
zasadzie, umów, ale wciąż są ważnym forum nawiązywania bezpośrednich 
kontaktów, które mogą zaowocować późniejszą współpracą. Targi dedykowane 
są czterem głównym grupom zwiedzających: przedstawicielom handlu, archi-
tektom, wykonawcom oraz inwestorom. Tak, jak w ubiegłych latach, w tym 
roku odbyły się liczne konferencje, debaty i seminaria z udziałem autorytetów 
z branży. Na BUDMIE 2018 zaprezentowało się około 1000 wystawców z 57 
krajów. Obecne były misje gospodarcze z Tajwanu, Chin i Kanady.

W ramach BUDMY 2018 można było zobaczyć największy Salon Dachów 
oraz Salon Stolarki w Polsce, Salon Podłóg i Parkietów oraz Salon Rusztowań 
i Szalunków. BUDMIE towarzyszyły targi Kominki oraz targi Intermasz 
i Infratec, prezentujące najnowsze propozycje z zakresu maszyn i sprzętu 
budowlanego, a także technologii dla budownictwa infrastrukturalnego. 
Odbyła się także trzecia edycja Monteriady, promującej prawidłowy montaż 
wyrobów stolarki budowlanej. Uczestnicy imprezy mogli obejrzeć realizowane 
„na żywo” pokazy montażu produktów wiodących firm z branży stolarki 
budowlanej.

W uroczystej inauguracji BUDMY 2018 uczestniczyli ministrowie: 
infrastruktury -  Andrzej Adamczyk i inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. 
Dla tego pierwszego było to pożegnanie z sektorem budownictwa, dla 
drugiego – pierwsze większe spotkanie z działem gospodarki, który będzie 
teraz nadzorował w rządzie. W inauguracji targów wziął udział również 
przewodniczący ZZ „Budowlani” Zbigniew Janowski.

Po raz drugi w ramach BUDMY odbyło się FORUM GOSPODARCZE 
BUDOWNICTWA i ARCHITEKTURY. DNI INŻYNIERA BUDOWNIC-
TWA. Związek Zawodowy „Budowlani” był jednym z partnerów Forum. 
Wśród wielu paneli tematycznych i debat Forum znalazło się także jedno 
poświęcone problematyce przygotowania kadry dla budownictwa. W debacie 
panelowej „Kondycja i kierunki zmian w zakresie kształcenia zawodowego dla 
budownictwa” udział wzięli m.in. Paweł Babij - Polska Izba Przemysłowo-Han-
dlowa Budownictwa, Tomasz Gałązka - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, 
Bogdan Kruszakin - Ośrodek Rozwoju Edukacji, Jakub Kus - Związek Zawo-
dowy Budowlani, Janusz Komurkiewicz - Związek Polskie Okna i Drzwi oraz 
Andrzej Cegielnik - Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

(red)
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firmy MAN. Z informacji prasowych wynika, że wkrótce ma tu się 
rozpocząć produkcja podwozi do autobusów wysokopodłogowych i 
turystycznych, które do tej pory powstawały w niemieckim Salzgitter. 
Firma w Starachowicach w przyszłości ma produkować także dachy 
do autobusów typu sandwich.

Porozumienie ws. zwolnień 
w Fiat Chrysler Automobiles 
Poland w Tychach

300 o s ó b 
prote-

stowało pod bramą 
główną fabryki Fiat 
Chrysler Automobiles Poland w Tychach w obronie pracowników 
zwalnianych ze spółki Comau Poland, która ma zostać zlikwidowana. 
Kilka dni po proteście związki zawodowe podpisały porozumienie z 
pracodawcą, które dotyczy zwalnianych prawie 150 pracowników.

Związkowcom udało się wynegocjować korzystniejsze odprawy 
dla zwalnianych. Zgodnie z podpisanym prozumieniem kwoty 
te zależeć będą od nieprzerwanego okresu zatrudnienia w Fabryce 
Samochodów Małolitrażowych /Fiat Auto Poland/ Comau Poland 
liczonego od stycznia 1972 r. do dnia rozwiązania umowy. W przypad-
ku stażu pracy krótszego niż 5 lat pracownikowi przysługiwać będzie 
4-miesięczne wynagrodzenie, jeśli wyniesie od 5 do 10 lat – 5-miesięczne 
wynagrodzenie, od 10 do 25 lat – 7-miesięczne wynagrodzenie, od 25 do 
40 lat – 9-miesięczne wynagrodzenie, powyżej 40 lat – 11-miesięczne wy-
nagrodzenie. Odprawa ta obejmuje jednocześnie odprawę ustawową, o 
której mowa w art. 8 ustawy o zwolnieniach grupowych, jak również 
ewentualną jednorazową odprawę pieniężną w związku z przejściem 
na emeryturę lub rentę.

Protest w warszawskim MZA
Związkowcy z Miej-

s k i ego  Z a k ł a d u 
Autobusowego w Warszawie 
żądają podwyżek wynagrodzeń 
w wysokości od 500 do 700 złotych miesięcznie i skrócenia czasu 
pracy. Zarząd MZA proponuje 100 zł brutto. W zakładzie zostało 
przeprowadzone referendum. Za rozpoczęciem akcji protestacyjnej 
opowiedziało się 80 proc. kierowców.

Związki zawodowe podjęły decyzję o przeprowadzeniu referen-
dum w połowie stycznia. Wcześniej zwróciły się do kierowców z ape-
lem, w którym wzywają ich do niepodejmowania pracy w godzinach 
nadliczbowych, uchylania się od pracy w dni wolne oraz stawiania 
się do pracy „zgodnie z zakresem obowiązków tj. 15 min. przed jej 
grafikowym rozpoczęciem”. Przed terminem referendum zarząd 
poinformował związki, że nie wyraża zgody na przeprowadzenie 
referendum, uznając że narusza ono zapisy ustawy o rozwiązywaniu 
sporów zbiorowych. 

W przypadku ogłoszenia strajku będzie on dotyczył blisko 5 
tysięcy pracowników MZA. Związkowcy zapowiedzieli, że jeśli ich 
żądania nie zostaną spełnione, autobusy MZA nie wyjadą na ulice i 
Warszawę spotka paraliż komunikacyjny. 

Zebrał:  Tomasz Nagórka

cd. ze str. 2

W dniu 7 lutego, w siedzibie 
Ogólnopolskiego Po-
rozumienia Związków 

Zawodowych odbyło się pierwsze w 
tym roku posiedzenie Rady OPZZ. 
Głównym celem, zwołanego przez 
przewodniczącego OPZZ Jana Guza 
posiedzenia, było przyjęcie uchwał do-
tyczących organizacji Kongresu OPZZ.

W posiedzeniu udział wzięli przed-
stawiciele branż oraz rad wojewódzkich 
OPZZ, w tym reprezentanci Związku 
Zawodowego „Budowlani” - członkowie 
Rady: Marek Petrykowski i Tomasz 
Nagórka oraz Wiesława Szalast, repre-
zentująca  Komisję Rewizyjną OPZZ. 
W posiedzeniu wziął również udział 
przewodniczący Związku Zawodowego 
„Budowlani”, a zarazem Branży Budow-
nictwo i Przemysł Drzewny – Zbigniew 
Janowski.

Minutą ciszy uczczona została 
pamięć Ryszarda Najdeckiego, członka 
Rady OPZZ,  przewodniczącego Fede-
racji Związków Zawodowych Przemysłu 
i Handlu „Farmacja”, który zmarł 14 
stycznia 2018 r.

Członkowie Rady OPZZ zostali 
zapoznani z projektem sprawozdania 
z realizacji planu przychodów i preli-
minarza wydatków na działalność sta-

tutową OPZZ w roku 2017. Pozytywną 
opinię co do treści sprawozdania wydała 
Komisja Rewizyjna OPZZ. Następnie 
Rada zatwierdziła sprawozdanie.

Decyzją Rady IX Kongres OPZZ 
odbędzie się w Hotelu Gromada „Dom 
Chłopa” w Warszawie (pl. Powstańców 

Warszawy 2) w dniach 24-25 maja. Rada 
określiła liczbę delegatów wybieranych 
na IX Kongres OPZZ przez organizacje 
członkowskie OPZZ, będące ogólno-
krajowymi związkami zawodowymi i 

zrzeszeniami związków zawodowych, 
reprezentującymi co najmniej tysiąc 
członków. Określono także liczbę 
delegatów wybieranych przez branżowe 
zebrania przedstawicieli organizacji 
członkowskich OPZZ, będących ogól-
nokrajowymi związkami zawodowymi 

i zrzeszeniami związków zawodowych, 
które zrzeszają mniej niż tysiąc człon-
ków oraz zakładowe (międzyzakładowe) 
organizacje związkowe, które nie należą 
do zrzeszenia związków zawodowych, 

będącego członkiem OPZZ. Zgodnie z 
przyjętą uchwałą, Związek Zawodowy 
„Budowlani” ma 9 delegatów (wybrał 
już ich na posiedzeniu Rady Krajowej 
w dniu 24 stycznia), dodatkowo Branża 
Budownictwo i Przemysł Drzewny – 2 
delegatów.

Rada określiła liczbę członków 
Rady OPZZ, Prezydium OPZZ i Ko-
misji Rewizyjnej OPZZ oraz podział 
tych mandatów pomiędzy struktury 
branżowe OPZZ w kadencji organów 
OPZZ po IX Kongresie OPZZ. Zgodnie 
z przyjętą uchwałą, Branża Budownic-
two i Przemysł Drzewny będzie miała 
w nowej kadencji 3 członków Rady 
OPZZ, w tym 1 członka Prezydium 
OPZZ oraz jednego członka Komisji 
Rewizyjnej OPZZ.

Przewodniczący OPZZ Jan Guz 
omówił koncepcje działań OPZZ zwią-
zanych m.in. z możliwością zawarcia 
nowej umowy społecznej, zmianami 
w systemie wynagradzania, w tym 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
i propozycjami zmian w Kodeksie 
pracy. Podjęto także temat obchodów 
Święta Pracy.

Tomasz Nagórka

Z posiedzenia Rady OPZZ:

Zbliża się Kongres

Przewodniczący ZZ „Budowlani”  Zbi-
gniew Janowski spotkał się z Januszem 
Zaleskim, wiceprezesem Polskiego 

Stowarzyszenia Menedżerów Budownictwa. W 
spotkaniu uczestniczył także Tadeusz Zając, były 
główny inspektor pracy, aktualnie przedstawiciel 
Pracodawców RP.

Janusz Zaleski poinformował o strukturze, ce-
lach i misji Polskiego Stowarzyszenie Menedżerów 
Budownictwa. Jest to organizacja zrzeszająca osoby 
o wysokich kwalifikacjach zawodowych, działająca 
na zasadzie non profit. Celem Stowarzyszenia jest 
wyrównanie kwalifikacji polskich menedżerów 
budownictwa do standardów europejskich oraz 
przygotowanie ich do prowadzenia działalności 
gospodarczej na rynku międzynarodowym.

Działalność Stowarzyszenia wpisuje się w 
realizowany przez Związek „Budowlani” projekt 
utworzenia Rady Kompetencji w Budownictwie. 
Zbigniew Janowski zaproponował, aby przedsta-

wiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w pracach 
Rady i grup roboczych. „Wasze doświadczenia w 
przygotowaniu kadr na rynek polski i europejski 
bardzo przydadzą się w pracach Rady Kompetencji 
- argumentował.

W trakcie spotkania mówiono także o 
problemach bezpieczeństwa pracy na budowach. 
Tadeusz Zając poinformował o inicjatywie na-
szego związku, wnioskującego do wojewódzkich 
rad dialogu  społecznego o wprowadzenie pod 
obrady WRDS okresowej informacji o warunkach 
i bezpieczeństwie, pracy nie tylko w budownictwie 
ale w całym regionie.

Janusz Zaleski zaprezentował filmiki-kre-
skówki z dziedziny bhp, które Stowarzyszenie 
przygotowało dla swoich członków. Podsumowując 
spotkanie Zbigniew Janowski stwierdził, że jest 
wiele wspólnych problemów, które będziemy 
mogli omawiać i rozwiązywać . Zaproponował 
też kolejne spotkania i projekty.                                zj

Priorytet: tworzenie warunków do życia i pracy w przyjaznym środowisku

Od lewej: Tadeusz Zając, Zbigniew Janowski, Janusz Zaleski
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W dniu 7 lutego 2018 r., w Okrę-
gowej Inspekcji Pracy w War-
szawie odbyło się  spotkanie 

kierownictwa Państwowej Inspekcji Pracy OIP 
w Warszawie z przedstawicielami Związku 
Zawodowego „Budowlani”.

Spotkanie poświęcone było omówieniu 
dalszej efektywnej współpracy dotyczącej sze-
roko rozumianej problematyki przestrzegania 
prawa pracy  w sektorach  gospodarki, w której 
funkcjonują struktury Związku tj. budownic-
twie, przemyśle materiałów budowlanych, 
przemyśle drzewnym, meblarstwie, spółdziel-
czości mieszkaniowej, gospodarce komunalnej 
i mieszkaniowej, a także leśnictwie i ochronie 
środowiska.

W spotkaniu uczestniczyli: p.o. okrę-
gowego inspektora pracy Jolanta Koszałka, 
zastępca  O.I.P  ds. nadzoru  Anna  Wójcik, 
zastępca  O.I.P  ds. prawno  organizacyjnych 
Grzegorz Chwedoruk, inspektor Sekcji Pre-
wencji O.I.P  Franciszek Piotrowski. 

ZZ „Budowlani” reprezentowali: prze-
wodniczący ZZ „Budowlani” Zbigniew 
Janowski i sekretarz krajowy ZZ „Budowlani” 
ds.  warunków pracy Mirosław Ossowski.

Uczestnicy spotkania podkreślali m. in. 
bardzo duże znaczenie działań kontrolnych 
oraz prewencyjnych, jakie prowadzi Inspekcja 
Pracy w zakresie przestrzegania prawa pracy 
oraz działań z zakresu poprawy bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, szczególnie przy realizacji 
kontraktów budowlanych.

 Zbigniew Janowski zreferował aktualne 
działania podejmowane przez ZZ „Budowla-
ni” na rzecz poprawy  warunków i bezpieczeń-
stwa pracy w szeroko rozumianym sektorze 
budownictwa, podając jako przykłady m. in. :

• doprowadzenie - po 1,5-rocznych ne-

gocjacjach - dzięki działaniom m. in. 
ZZ „Budowlani” - do opracowania 
projektu „Rozporządzenia w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
obsłudze żurawi”. Pojawia się szansa na 
wdrożenie rozporządzenia do porządku 
prawnego w 2018 r.

• podpisania w listopadzie 2017 r. wielo-
stronnego Porozumienia o współpracy 
na rzecz bezpieczeństwa pracy przy 
obsłudze żurawi.
Zbigniew Janowski przedstawił infor-

mację o rozpoczęciu - dzięki inicjatywie ZZ 
„Budowlani” i innych organizacji sektora 
budownictwa - działań Sektorowej Rady ds. 
Kompetencji w Budownictwie. W projekcie 
wspierającym Radę Związek jest liderem, 
a w skład Partnerstwa wchodzą również 
Instytut Techniki Budowlanej, Polska Izba 
Inżynierów Budownictwa oraz Konfederacja 
Budownictwa i Nieruchomości.

Przewodniczący poinformował również 
o działaniach ZZ „Budowlani” prowadzo-
nych przez Związek na forum międzyna-
rodowym w organizacjach: BWI - Między-

narodowej Federacji Pracowników Bu-
downictwa i Drzewiarstwa oraz EFBWW 
– Europejskiej Federacji Pracowników 
Budownictwa i Drzewiarstwa.

Podkreślał duże znaczenie i potrzebę 
dalszego prowadzenia w szerokim zakresie 
działań prewencyjnych przez Inspekcję 
Pracy oraz duże znaczenie organizowanych 
wspólnie z Inspekcją Pracy tematycznych 
konferencji i seminariów, które odbywają 
się m.in. podczas targów budownictwa w 
różnych miastach w Polsce.

Jolanta Koszałka  deklarowała, że in-
spektorzy pracy dalej będą prowadzili 
intensywne kontrole placów budów m. in w 
zakresie  prawidłowości zawierania umów 
o pracę, przestrzegania przepisów o czasie 
pracy, przestrzegania przepisów z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prze-
pisów dotyczących pracy maszyn i sprzętu 
budowlanego.

Obie strony spotkania zwracały uwagę  
na różnorodność problemów, wynikającą z 
zatrudniania pracowników  zagranicznych 

w Polsce.

Grzegorz Chwedoruk podkreślał olbrzy-
mie znaczenie działań prewencyjnych oraz 
konieczność wielokierunkowego dotarcia do 
świadomości społeczeństwa z  informacjami  
o konieczności dbałości o bezpieczeństwo 
w pracy. Powinno się to odbywać m.in. 
poprzez informacje i programy w mediach 
publicznych.

Mówił też, że informacje o prawie pracy 
i bezpieczeństwie pracy powinny być ujęte w 
obowiązkowych programach  nauczania w 
szkołach i na uczelniach wyższych.

Anna Wójcik poinformowała o kontro-
lach prowadzonych przez inspektorów pracy 
na budowach również w zakresie stosowania 
prawidłowości umów o pracę.

Mirosław Ossowski przypomniał, że 
aktualne informacje o działaniach Związku 
zamieszczane są  na stronach internetowych 
ZZ „Budowlani” tj. www.zzbudowlani.pl, 
ZZBudowlani-YouTube, Związek Zawodowy 

Budowlani-Facebook, oraz w magazynie 
BUDOWLANI.

Strona związkowa wskazała również 
na konieczności przywrócenia w nowym 
Kodeksie urbanistyczno - budowlanym 
opiniowania projektów technicznych wy-
konania robót budowlanych  przez rzeczo-
znawców ds. BHP.

Franciszek Piotrowski zapewnił o dalszej 
możliwości otrzymywania przez stronę 
związkową szerokiego zakresu materiałów 
informacyjnych, które są wydawane przez 
PIP – uzgodniono obustronne kontakty w 
tym temacie.

Obie strony spotkania 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.

Podczas spotkania poruszono proble-
matykę szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i 
higieny pracy, jako bardzo ważnego elementu 
profilaktyki ograniczającej ryzyko powsta-
wania wypadków przy pracy, szczególnie w 
sektorze budownictwa, w tym uprawnień i 
kwalifikacji ośrodków szkoleniowych oraz 
osób prowadzących takie szkolenia.

Podkreślono również dotychczasową 
dobrą współpracę zakładowych organizacji 
związkowych, oraz społecznych inspektorów 
pracy ZZ „Budowlani” z Okręgową Inspek-
cją Pracy w Warszawie, dotyczącą spraw 
pracowniczych, wyrażając przekonanie, że 
ta współpraca  będzie dalej  rozszerzana.

Opr. M. Ossowski

Współpraca  ZZ „Budowlani”  
z PIP w Warszawie

W siedzibie Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Kujawy” w Bar-
cinie odbyło się spotkanie 

prezesa Spółdzielni Henryka Popławskiego 
i przewodniczącego Organizacji Zakładowej 
ZZ „Budowlani” Artura Błaszczyka z sekre-
tarzem krajowym ZZ Budowlani” Jakubem 
Kus, przewodniczącym Okręgu Kujawsko 
– Pomorskiego Ryszardem Krasińskim, 
wiceprzewodniczącym Okręgu Zbigniewem 
Figurskim i członkiem Zarządu Okręgu 
Wacławem Brzezińskim. 

Spotkanie poświęcone było warunkom 
funkcjonowania organizacji „Budowla-
nych” w Spółdzielni. 

„Budowlani” są jedynym związkiem 
zawodowym w Spółdzielni. Ze względu na 
specyfikę działalności w niewielkim mieście 
i model pracy „przy otwartych drzwiach” 
przyjęty przez prezesa Spółdzielni, współ-
praca Związku z pracodawcą ma charakter 
bardzo bezpośredni i codzienny. Podkreślali 
to zarówno prezes jak i przewodniczący 
Organizacji Zakładowej. 

Taki model współpracy odpowiada 

obydwu stronom. Organizacja prowadzi 
działalność, w której istotną rolę pełnią 
negocjacje płacowe i pomoc członkom 
Związku. 

Znaczna część spotkania poświęcona 
była omówieniu warunków funkcjonowania 
spółdzielni w sytuacji często zmieniającego 
się prawa – niekorzystnego dla spółdzielczo-
ści i utrudniającego zarządzanie zasobami 
spółdzielni. Przedstawiciele SM „Kujawy” 
podkreślali, że jedyną skuteczną metodą 
obrony interesów Spółdzielni i jej członków 
na szczeblu lokalnym jest bezpośrednie 

zaangażowanie się w działalność samorządu. 
Prezes Henryk Popławski jest członkiem 
Rady Miasta i stara się wykorzystywać 
te funkcję do prezentacji i reprezentacji 
Spółdzielczych spraw. 

Spółdzielnia „Kujawy” powstała 
10.03.1994 r. na bazie istniejących zasobów 
mieszkaniowych Kombinatu Cementowo-
-Wapienniczego „Kujawy”. Zasoby spół-
dzielcze stanowi 70 budynków o powierzch-
ni ok. 94 180 m2 z 2 029 mieszkaniami, w 
których zamieszkuje ok. 6 700 osób.

(red)

W dniu 26 stycznia 2018 r., w klubie 
osiedlowym ”Domatorek” od-
było się noworoczne spotkanie 

członków organizacji ZZ „Budowlani”, 
działającej przy Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Domator” w Kielcach. 

Wśród zaproszonych gości była prze-
wodnicząca Okręgu Świętokrzyskiego ZZ 
„Budowlani” Anna Bujnowska. W spotkaniu 
wzięli udział członkowie  Zarządu Spółdzielni: 
prezes Jacek Rek i jego zastępcy Krzysztof Rym i 
Teresa Domagała. Gośćmi zakładowej organiza-
cji były też koleżanki związane ze Spółdzielnią 
przez wiele lat swojej pracy zawodowej, a obecnie 

przebywające na emeryturze, jak również liczni 
sympatycy Związku.

Prezes Jacek Rek podsumował działalność 
Spółdzielni w ubiegłym roku i podkreślił dobrą 
współpracę z organizacją „Budowlanych”. W 
części oficjalnej nie zabrakło także miłych słów, 
którymi przewodnicząca Anna Bujnowska po-
dziękowała za wzorową współpracę z Zarządem 
Zakładowym i przewodniczącą organizacji 
Bożeną Czupryńską, oraz powiedziała wiele 
ciepłych słów pod adresem Zarządu Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Domator”.

Spotkanie miało charakter integracyjny 
i przebiegło w miłej atmosferze.                 sp               

Spotkanie zwiazkowe 
w SM „Domator”

Wizyta w SM „Kujawy”  
w Barcinie

Od lewej: Anna Wójcik, Grzegorz Chwedoruk, Jolanta Koszałka, 
Zbigniew Janowski, Mirosław Ossowski, Franciszek Piotrowski
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Pod koniec stycznia sekretarze krajowi ZZ 
„Budowlani” Tomasz Nagórka oraz Ce-
zary Izdebski wspólnie z przewodniczącą 

Okręgu Łódzkiego Wiesławą Szalast odwiedzili 
organizacje zakładowe z trzech spółdzielni miesz-
kaniowych: Spółdzielni Mieszkaniowej „Czerwony 
Rynek” w Łodzi, Pabianickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąbrowa” 
w Łodzi. Spotkania cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem ze strony członków Związku. Pobyt w 
województwie łódzkim był też dobrą okazją do 
zapoznania się z działalnością podejmowaną przez 
Okręg Łódzki i przewodniczącą Okręgu Łódzkiego.

Wizyty przewodniczącego Związku Zbigniewa 
Janowskiego oraz sekretarzy ZZ „Budowlani”: 
Jakuba Kusa, Tomasza Nagórki, Mirosława Ossow-
skiego i Cezarego Izdebskiego odbywają się w 
związku z obchodami 125-lecia Ruchu Zawodowe-
go Budowlanych w Polsce oraz rozpoczynającą się 

w 2019 roku kampanią sprawozdawczo-wyborczą 
w strukturach naszego związku zawodowego.

Spotkania mają wymiar praktyczny i poznawczy. 
Służą poprawie komunikacji z organizacjami pod-
stawowymi. Rolą sekretarzy krajowych jest przy-
bliżenie członkom organizacji działalności Zarządu 
Krajowego Związku Zawodowego „Budowlani”, 
wymiana doświadczeń, dobrych praktyk oraz zapo-
znanie się z działalnością struktur podstawowych w 
zakładach pracy. Jest to dobra okazja do wymiany 
informacji, poglądów na sprawy związkowe, lep-
szego poznania się i zrozumienia. Wizyty przed-
stawicieli Biura Zarządu Krajowego mają również 
na celu wzmocnienie i wzrost aktywności Związku 
Zawodowego „Budowlani” w zakładach pracy.

Od kilku lat w Spółdzielni Mieszka-
niowej „Czerwony Rynek” działa 

Organizacja Zakładowa ZZ „Budowlani”, 
która może pochwalić się wieloma sukcesami 
na polu prowadzonej przez nią działalności 
związkowej. Przewodniczącym organizacji 
jest wieloletni działacz „Budowlanych” 
Przemysław Kade. 

Od momentu utworzenia organizacji w 
ramach Związku Zawodowego „Budowlani” 
(listopad 2011 roku) liczba członków wzrosła 
blisko dwukrotnie - z około 20-25 do 44 (ko-
niec 2017 roku). „Budowlani” to obecnie  2/3 
zatrudnionych w Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Czerwony Rynek”. Wśród członków są też 
osoby młode, w wieku do 35 lat.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu 
członków organizacji udało się zawrzeć wspól-
nie z zarządem Spółdzielni zakładowy układ 
zbiorowy pracy, który został  zarejestrowany 

przez Państwową Inspekcję Pracy. Oprócz 
uzgodnień dotyczących organizacji pracy 
zawiera on korzystniejsze niż to przewiduje 
Kodeks pracy zapisy dotyczące wynagradzania 
pracowników.

Zawarcie i zarejestrowanie układu zbio-
rowego pracy jest ogromnym sukcesem pra-
cowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Czer-
wony Rynek”. Jest wydarzeniem, o którym w 
ostatnich 10-15 latach rzadko można usłyszeć. 
Szczególnie teraz, kiedy to do Biura Zarządu 
Krajowego docierają zazwyczaj sygnały o tym, 
że pracodawcy wypowiadają układy zbiorowe. 
Sukces organizacji związkowej SM „Czerwony 
Rynek” być może zachęci inne organizacje do 
podjęcia negocjacji układu zbiorowego w ich 
zakładach pracy. Dodatkowo podkreślenia 
wymaga fakt, że organizacji udało się już 
aneksować układ, wprowadzając do niego 
wypłatę nagród jubileuszowych.

W spotkaniu z sekretarzami krajowymi 
Związku oraz przewodniczącą Okręgu Łódz-
kiego oprócz członków Zarządu uczestniczyli 

szeregowi członkowie Organizacji. Rozmawia-
no o bieżących działaniach, relacjach z praco-
dawcą, pracy w Spółdzielni, jej rozwoju, a także 

o problemach spółdzielczości mieszkaniowej 
w związku ze zmianami w prawie, wprowa-
dzonymi w 2017 r.               Tomasz Nagórka

Pabianicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa jest najwięk-

szą spółdzielnią mieszkaniową w 
województwie łódzkim, i zarazem 
jedną z największych w Polsce. Liczy 
ponad 13 tysięcy członków. Pod jejn-
zarządem jest ponad 300 budynków. 

W Spółdzielni działa Organi-
zacja Zakładowa Związku Zawo-
dowego „Budowlani” z przewod-
niczącym Leszkiem Kuliberdą na 
czele. Z sekretarzami krajowymi i 
przewodniczącą Okręgu Łódzkie-
go spotkał się Zarząd i Komisja 
Rewizyjna Organizacji oraz jej 
członkowie. 

Nasza organizacja w Pabianic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej liczy 
blisko 90 członków. Obok „Budow-
lanych” działa tam jeszcze NSZZ 
„Solidarność”. Obie organizacje 
zrzeszają w sumie 2/3 zatrudnio-
nych w spółdzielni i współpracują 

ze sobą w kontaktach z pracodawcą.
W trakcie spotkania rozma-

wiano m.in. o problemach z jakimi 
musi się zmierzyć Zarząd Organi-
zacji Zakładowej, możliwościach 
pozyskiwania nowych członków, 
kwestii kolportowania informacji 
związkowych, relacjach z pracodaw-

cą, czy inwestycjach podejmowa-
nych przez Pabianicką Spółdzielnię 
Mieszkaniową. Zarząd Spółdzielni 
i jej pracownicy zaangażowani są 
m.in. w proces termomodernizacji 
budynków, wymiany ogrzewania 
na wydajne, oświetlenia na energo-
oszczędne oraz nasadzenia zieleni. 

Członkowie organizacji są na 
bieżąco informowani o działaniach 
podejmowanych przez Zarząd Or-
ganizacji, korzystają z informacji 
przekazywanych przez Biuro Zarzą-
du Krajowego za pośrednictwem wy-
syłanych drogą mailową biuletynów 
i Magazynu „Budowlani”.

Związek Zawodowy „Bu -
dowlani” w Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Dąbrowa” liczy 23 
członków, co stanowi blisko połowę z 
około 50-osobowej załogi Spółdzielni. 
Przewodniczącym Organizacji jest 
Janusz Sobczyk. Przedstawiciele Biura 
Zarządu Krajowego oraz przewodni-
cząca Okręgu Łódzkiego mieli okazję 
spotkać się z większością członków 
Organizacji.

W trakcie wizyty w Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Dąbrowa” rozma-
wiano o działaniach podejmowanych 
przez Zarząd Organizacji, a także 
Spółdzielnię Mieszkaniową. Związ-
kowcy z „Dąbrowy” podkreślali 
dobre relacje z Zarządem Spółdzielni. 
Z informacji przekazanych przez 
przewodniczącego Sobczyka wynika, 
że struktura osobowa Organizacji nie 
zmienia się od lat. Niestety, trudno 

jest przekonać niezrzeszonych pra-
cowników do wstąpienia do Związku 
Zawodowego „Budowlani”.

Jako przykład dobrych relacji z 
Zarządem Spółdzielni Organizacja 

wskazała wygospodarowanie w jed-
nym z budynków administracyjnych 
sali, w której po godzinach pracy 
mogą spotykać się członkowie naszego 
Związku oraz pracownicy Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Dąbrowa”. Sala 
wykorzystywana jest także do pro-
wadzenia działalności rekreacyjnej, 
gry w ping ponga czy wzmacniania 
tężyzny fizycznej.                  

Z WIZYTĄ...  

W ORGANIZACJACH OKRĘGU ŁÓDZKIEGO

W Spółdzielni Mieszkaniowej „Czerwony Rynek” w Łodzi

W Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

W SM „Dąbrowa” w Łodzi

W Spółdzielni Mieszkaniowej „Czerwony Rynek”

Od lewej Cezary Izdebski, Wiesława Szalast, Tomasz Nagórka

W Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

W Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąbrowa”
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n Redakcja: Minął kolejny rok. Jakimi sprawami 
zajmowała się organizacja w roku 2017?

Piotr Brambor: Oczywiście najważniejsze dla nas były 
sprawy zakładowe – pracownicze.

W ubiegłym roku odbyły się wybory do Rady 
Zakładowej Inter IKEA Group. Podczas spotkania 
poruszona została problematyka tworzenia zespołów 
roboczych w ramach Europejskiej Rady Zakładowej Inter 
IKEA Group. Poszczególne zespoły będą zajmowały się 
m.in. sprawami BHP, sprawami socjalnymi, standardami 
korporacyjnymi – IWAY.

 Kolejną, bardzo ważną kwestią były prace nad 
regulaminem pracy, który obowiązuje od listopada w 
naszym oddziale. 

Przygotowaliśmy także w ubiegłym roku ofertę tylko 
dla członków Związku. W roku 2017 Zarząd Zakładowy 
postanowił umilić czas naszym kolegom i koleżankom, 
organizując spływ kajakowy. Dodatkowo, w sierpniu, 
zorganizowany został piknik dla naszych członków, 
wraz z rodzinami w miejscowości Strzyżewo. Jak zwykle 
wszyscy uczestnicy bawili się doskonale. Na koniec roku 
Zarząd Zakładowy przygotował paczki świąteczne dla 
wszystkich naszych członków.

Poza tym od września ubiegłego roku  wszyscy 
nasi koledzy i koleżanki mogą korzystać z programu 
ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków 
dla swoich dzieci. Program nosi nazwę „Bezpieczne 
dziecko – 2017” i jest on zaadresowany dla dzieci w 
wieku od 1 do 26 roku życia. Jest on stworzony na bardzo 
atrakcyjnych warunkach, w porównaniu do tych jakie 
firmy ubezpieczeniowe proponują dla dzieci  w szkołach. 

Bardzo ważną kwestią jest fakt, że wszyscy, którzy 
wstępują w nasze szeregi mogą liczyć na pomoc prawną 
w dziedzinie prawa pracy.

n Co Zarząd Zakładowy uważa za swój największy 
sukces w roku 2017?

Jednym z sukcesów są negocjacje i wprowadzenie 
nowego regulaminu pracy, a jest w tym zagadnieniu 
kilka bardzo istotnych zmian, które mogą być wzorem 
do naśladowania przez innych pracodawców w naszym 
regionie, a mianowicie:

• pracownicy w naszych fabrykach korzystają z 30-mi-
nutowej  płatnej przerwy (gdzie w KP jest zapis tylko 
o uprawnieniach do 15- minutowej płatnej przerwy).

• udało się pozostawić jednomiesięczny okres 
rozliczeniowy (co moim zdaniem jest  najbardziej 
korzystnym rozwiązaniem dla osób zatrudnionych 
w naszej fabryce).

• zmieniona została zasada przyznawania premii 
uznaniowej. Premia uznaniowa zmniejszyła się z 
30% do 10% , a różnica została dodana do stawki 
zasadniczej. Obecnie jest to 4% premii regulami-
nowej oraz 6% premii motywacyjnej. W obydwu 
przypadkach zasady są jasno doprecyzowane i 
zrozumiałe dla wszystkich pracowników.

n Jak układa się współpraca „Budowlanych” z kie-
rownictwem IKEA i innymi związkami zawodowymi?

Powiem tak - współpraca układa się różnie: są 
oddziały, gdzie wygląda to bardzo dobrze, i są niestety 
oddziały, w których jest trochę gorzej. Najważniejsze, 
że pomimo trudności, staramy się zawsze kontrolować, 
złagodzić, a najlepiej rozwiązać konflikt, który między 
stronami powstaje lub zaistniał. Ważną rolę odgrywa 
tutaj Prezes Spółki, który jako strona nie „walczy” ze 
związkami, ale stara się współpracować i wspólnie szuka 
realnych rozwiązań korzystnych dla obu stron.

n  Jak wygląda współpraca z innymi związkami 
zawodowymi? 

W naszych fabrykach mamy dwa związki zawo-
dowe - nasz, czyli „Budowlani”  oraz związek „NSZZ 
Solidarność”. Naszą dotychczasową współpracę mogę 
ocenić bardzo dobrze. Nie  walczymy ze sobą, lecz 
współpracujemy i wspieramy się nawzajem w różnych, 
nie zawsze prostych sytuacjach lub sprawach. Oczywi-
ście jako liderzy dwóch różnych organizacji/struktur  
możemy się różnić co do poszczególnych sytuacji, ale 
najważniejszy jest nadrzędny wspólny cel, czyli dobro 
pracownika. Nasza sytuacja powinna być wzorem i 
przesłaniem dla innych oddziałów, gdzie nie zawsze to 
funkcjonuje, że taka współpraca jest możliwa.

n Na jaką pomoc od Zarządu Związku mogą liczyć 
członkowie Związku. Czego pomoc dotyczy?

Przede wszystkim członkowie i pracownicy muszą 

wiedzieć że tylko związki zawodowe mogą wspólnie 
wynegocjować lepsze warunki pracy i płacy. Rolą 
związku jest dopilnowanie, aby pracownicy byli na 
równo traktowani,  by nie było dyskryminacji płacowej, 
wyznaniowej, dotyczącej narodowości, orientacji seksu-
alnej lub przynależności związkowej. Przynależność do 
związku daje pracownikowi gwarancję, że nie zostanie 
wyrzucony nagle, z dnia na dzień. Niejednokrotnie 
to związek jako pierwszy dociera z informacją do 
pracownika, że pracodawca zamierza rozwiązać z nim 
umowę o pracę. I jeśli jest on członkiem związku, stara 
się go bronić.

n Jakie inicjatywy i plany ma Zarząd Zakładowy  
na rok 2018?

Najważniejsze dla nas teraz jest trzecie spotkanie, 
dotyczące wzrostu wynagrodzeń  dla naszych pracow-
ników na 2018 rok. Udało  nam się przeprowadzić 
ankietę, dzięki której wiemy  jakie są oczekiwania załogi 
odnośnie podwyżek (za co wszystkim dziękuję). Mam  
nadzieję, że uda nam się zawrzeć porozumienie, które 
zadowoli obydwie strony.

n  Ilu członków liczy organizacja i ilu przybyło 
członków w roku 2017?

Na początku 2017 roku nasza organizacja liczyła 
ok. 230 członków. Dzisiaj jest nas prawie 350 i jest to 
to dla nas jako liderów związkowych sygnał, że nasza 
praca skierowana jest w dobrym kierunku, jednocześnie 
mobilizuje nas do jeszcze lepszej pracy w przyszłości.

n Czy w Waszej Firmie działa społeczna inspekcja 
pracy? Jak korzysta ze swoich uprawnień? Wydaje 
zalecenia?

Tak, SIP oczywiście działa. Wszystkie fabryki 
w Zbąszynku posiadają książki zaleceń i uwag, w 
których, w razie stwierdzenia nieprawidłowości, SIP 
dokonuje odpowiedniego wpisu. W naszych fabrykach 
struktury SIP są bardzo rozbudowane. Obecnie jest 
to 16 osób. Kiedyś w naszych fabrykach funkcję SIP 
pełnił śp. kolega Jacek Zwoliński, po jego śmierci prze-
prowadzone zostały wybory, na skutek czego powołani 
zostali grupowi, oddziałowi oraz zakładowy społeczny 

inspektor pracy, którym został wybrany nasz kolega 
Tomasz Szarłata. Wielu zada sobie pytanie po co aż 
tylu sipowców – skoro poprzednio był tylko jeden? Otóż 
na dzień dzisiejszy mamy  zatrudnionych ponad 3200 
pracowników w 7 fabrykach, które mają osobną kadrę 
zarządzającą – dlatego już oddziałowi SIP pełnią rolę, 
można powiedzieć zakładowych SIP. 

Dzisiaj, po upływie prawie roku pracownicy są 
świadomi, że służby SIP są i działają, ale początki 
były trudne, bo nie wszyscy pracownicy wiedzieli po 
co jest powołana ta służba. Często podczas kontroli 
nasi koledzy zadawali pytanie co oznacza skrót SIP. 
Również kadra kierownicza nie do końca była świadoma 
jak działa i jakie uprawnienia przysługują SIP. Dzisiaj 
głównym celem jest eliminowanie zagrożeń, które są 
przyczyną wypadków przy pracy, oraz informowanie 
nowych pracowników jak pracować bezpiecznie, a także 
zgodnie z przepisami BHP w naszej fabryce.   

n  Czy korzystacie z materiałów informacyjnych 
przygotowywanych przez Związek? Czy kolportujecie 
je  wśród związkowców i pracowników? 

Tak, nasi koledzy i koleżanki otrzymują naszą gazet-
kę związkową. Jednocześnie informacje są przekazywane 
na  stronie jednego z portali społecznościowych,  jak 
również na tablicach związkowych, które są umiesz-
czone w poszczególnych fabrykach. 

n Czy przedstawiciele organizacji działają w struktu-
rach ponadzakładowych?. Jeżeli tak, to kto i w jakich?

Oczywiście - tak. Z naszego punktu widzenia 
najważniejsze są:

Komisja Koordynacyjna ZZ „Budowlani” Ikea 
Industry Poland – gdzie obecnie pełnię funkcję prze-
wodniczącego, IWC –  Światowa Rada Pracowników 
wszystkich fabryk przemysłu drzewnego w IKEA 
Industry, gdzie jestem jednym z  przedstawicieli z Polski, 
i EWC -  Europejska Rada Pracowników w Inter IKEA 
Group - tutaj również jestem jednym z przedstawicieli. 
Dodatkowo funkcjonuje w naszym przedsiębiorstwie 
Rada Pracowników gdzie nasza organizacja ma swoich 
przedstawicieli.

Dziękuję za rozmowę.

ZZ „Budowlani” w IKEA Industry w Zbąszynku 
- duża organizacja w dużej firmie
Z Piotrem Bramborem, przewodniczącym Organizacji Zakładowej ZZ „Budowlani” w IKEA Industry 
Poland, Odział Fabryki West w Zbąszynku, przewodniczącym Komisji Koordynacyjnej ZZ „Budowlani”  
w IKEA Industry Sp. z o.o. rozmawia Krzysztof Antoniewicz
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DIALOG TRÓJSTRONNY 
W SPRAWIE DYREKTYWY 
O DELEGOWANIU 
PRACOWNIKÓW

Trwają rozmowy trójstronne Parlamentu Europej-
skiego, Rady i Komisji Europejskiej w ramach przeglądu 
Dyrektywy o delegowaniu, a prezydencja bułgarska przej-
muje ich przewodnictwo. EFBWW odbyło spotkanie  
grupy strategicznej w dniu 8 stycznia i określiło szereg 
spraw o najwyższym priorytecie dla Federacji.

Podróż, wyżywienie 
i zakwaterowanie

Niektóre państwa członkowskie uważają, że wypłaty 
zryczałtowanych diet dziennych stanowią rekompensatę 
za to, że pracownik jest poza domem. Trybunał Sprawie-
dliwości Unii Europejskiej orzekł, że takie diety dzienne 
są częścią wynagrodzenia, a zatem muszą być wypłacane 
delegowanemu pracownikowi w takim stopniu, w jakim 
są one należne pracownikowi lokalnemu, znajdującemu 
się w podobnej sytuacji. Ma to na celu uniknięcie konku-
rencji w zakresie kosztów pracy. Obecna sytuacja prawna 
nie może ulec pogorszeniu.  Jeśli chodzi o uwzględnianie 
kosztów związanych z podróżami, zakwaterowaniem 
i wyżywieniem, powszechną praktyką w branży bu-
dowlanej jest zatrudnianie pracowników w odległych 
miejscach pracy. Z tego powodu praktycznie wszystkie 
państwa członkowskie UE mają określone przepisy w 
ustawodawstwie krajowym lub w (wiążących) układach 
zbiorowych, w jaki sposób należy rozliczyć wydatki na 
podróże, wyżywienie i zakwaterowanie.

Należy zauważyć, że te przepisy krajowe należą 
do praw pracowniczych i stanowią część „warunków 
zatrudnienia” pracownika. Aby zapewnić równe szanse 
dla przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych, a jedno-
cześnie zagwarantować „równe traktowanie”, krajowe 
przepisy dotyczące zakwaterowania, zakwaterowania i 
wyżywienia muszą zostać wyraźnie zawarte w art. 3 ust. 
1 Dyrektywy.

Ponieważ wszystkie firmy krajowe muszą opłacać 
te wydatki własnym pracownikom, EFBWW uważa, że   
firmy zagraniczne powinny ponosić takie same wydatki 
dla swoich delegowanych pracowników. Jeśli nie, uczciwa 
konkurencja byłaby poważnie zakłócona.

EFBWW chciałaby podkreślić, że pracownicy 
budowlani są w podróży służbowej, tak jak każdy inny 
pracownik wysłany przez pracodawcę. Kiedy np. inży-
nier lub kontroler finansowy w imieniu swojej firmy jest 

delegowany, ma opłacane poniesione wydatki. Dlaczego 
nie pracownicy budowlani?

Jako EFBWW chcielibyśmy podkreślić, że oferowane 
wyżywienie, zakwaterowanie i podróże muszą zawsze 
spełniać określone standardy jakości, zgodnie z zasadami 
obowiązującymi w kraju przyjmującym.

Wyżej wymienione wydatki powinny być zawsze 
płacone przez pracodawcę oprócz standardowego 
wynagrodzenia pracowników i nie mogą być nigdy 
odejmowane od standardowego wynagrodzenia. W 
końcu pracownik jest wysyłany przez pracodawcę do 
odległego miejsca pracy. To jest wybór firmy, a nie 
wybór pracownika.

W przypadku pracowników delegowanych, wyży-
wienie, podróż i zakwaterowanie można podzielić na 
dwie części: (1) wydatki obejmujące podróż ze zwycza-
jowego miejsca pracy pracownika do miejsca pracy w 
przyjmującym państwie członkowskim oraz (2) wydatki 
w przyjmującym państwie członkowskim, obejmujące 
zakwaterowanie i wyżywienie oraz codzienną podróż z 
zakwaterowania do miejsca pracy.

Należy zauważyć, że w różnych państwach człon-
kowskich istnieją różne systemy „wyżywienia i zakwa-
terowania”, często definiowane i obliczane na różne 
sposoby, czasem z korzyścią podatkową. Jest to część 
niejednorodnego europejskiego rynku pracy. Dyrektywa 
europejska nie może zapewnić szczegółowej definicji 
pojęcia „koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania”. 
Dlatego EFBWW proponuje, aby Dyrektywa odnosiła się 
tylko do szerokiej koncepcji „przepisów”, która pasowa-
łaby do wszystkich państw członkowskich i zapewnia 
wystarczającą elastyczność na etapie wdrażania (…).

Czas i ograniczenia 
czasu delegowania

Nie możemy nie zwrócić uwagi na to, że delegowanie 
za granicę jest działaniem tymczasowym, a długie opcje 
czasowe delegowania zmieniają pojęcie „tymczasowy” na 
„długoterminowy”.

Tymczasem wiadomo, że średni czas trwania tym-
czasowego delegowania w branży budowlanej wynosi 
około trzech miesięcy. Dlatego kwestia czasu ma ogromne 
znaczenie dla pracowników branży budowlanej.

Proponowany przez Parlament Europejski wydłużony 
termin pozwala na promowanie i ułatwianie długich 
delegowań za pomocą opcji odstępstwa. Dlatego też 
odstępstwa czasowe zaproponowane przez Parlament 
Europejski nie mogą zostać przyjęte przez EFBWW. 
Uważamy jednak, że termin zaproponowany przez Radę 
jest odpowiednim kompromisem.

Podwójna podstawa 
prawna

Dla EFBWW kwestią kluczową jest stworzenie 

podwójnej podstawy prawnej w Dyrektywie. Przywróci 
to równowagę między „ochroną pracowników” a „swo-
bodnym przepływem usługodawców”. EFBWW chciałby 
przypomnieć negocjatorom, że obecna podstawa prawna 
jest w rzeczywistości sztuczką prawną, która została użyta 
w celu uzyskania większości w Radzie, kiedy Dyrektywę 
o delegowaniu przyjęto w 1996 r. Tymczasem Traktat o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej został rozszerzony na 
sprawy socjalne i dotyczące zatrudnienia. W konsekwencji 
Dyrektywa powinna dostosować się do nowych przepisów 
dotyczących zatrudnienia zawartych w Traktacie o funk-
cjonowaniu Unii Europejskiej.

TRWA DEBATA NAD NOWĄ DYREKTYWĄ 
O DELEGOWANIU PRACOWNIKÓW

Polska jest szczególnie zainteresowana przebiegiem 
debaty nad zmianą Dyrektywy o delegowaniu 
pracowników. Polscy pracownicy stanowią największą 
w Europie grupę delegowanych. Corocznie w polskim 
sektorze budowlanym oddelegowanych do pracy  
w innych krajach UE jest ponad 100 tys. pracowników. 
Poniżej publikujemy obszerne fragmenty 
stanowiska Europejskiej Federacji Pracowników 
Budownictwa i Drzewiarstwa w tej sprawie.
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Aby zapobiec przyszłej jednostronnej interpretacji 
Dyrektywy o delegowaniu pracowników i jej zgodności 
z Traktatem, EFBWW zdecydowanie popiera wniosek 
Parlamentu Europejskiego o rozszerzenie podstawy praw-
nej dyrektywy o delegowaniu pracowników w oparciu o 
istniejące zapisy Traktatu.

Delegowanie pracowników 
tymczasowych

Z biegiem lat EFBWW zauważyła, że   najczęściej 
formy nadużywania transgranicznego delegowania 
pracowników występują w ramach transgranicznej 
pracy tymczasowej. Transgraniczny system TAW (pra-
cowników agencji pracy tymczasowej) stał się jednym z 
narzędzi biznesowych służących unikaniu i omijaniu 
obowiązujących płac i warunków pracy, w szczególności 
w branży budowlanej. Z tego powodu EFBWW uważa, że   
prawo do „jednakowej płacy” dla pracowników tymczaso-
wych oddelegowanych do innego kraju powinno oznaczać 
„równe z warunkami zatrudnienia stałych pracowników 
w branży, w której praca tymczasowa ma miejsce”, a nie 
równe z ogólnym poziomem płac pracowników zatrud-
nionych w agencjach.

Z biegiem lat liczba trójstronnych (angażujących 
trzy rodzaje podmiotów) programów delegowania 
pracowników agencji tymczasowych znacznie wzrosła. 
Praktycznie wszystkie te programy zostały ustanowione 
w celu zorganizowania oszustw w obszarze wydatków 
socjalnych i nadużyć na masową skalę. Oczywiste jest, 

że metody te nie mają absolutnie nic wspólnego z auten-
tycznym delegowaniem i istnieją jedynie jako nieuczciwy 
model biznesowy wykorzystywania pracowników i 
popełniania oszustw w zakresie świadczeń socjalnych. 
Zmiana dyrektywy o delegowaniu pracowników jest wyjąt-
kową okazją do zakończenia tych oszukańczych praktyk 
poprzez zakaz „trójstronnej” pracy tymczasowej jako 
sposobu delegowania pracowników za granicę. EFBWW 
zdecydowanie popiera wniosek Parlamentu Europejskiego 
w tym zakresie.

Fałszywe delegowanie 
i Dyrektywa w sprawie 
egzekwowania dyrektywy 
o delegowaniu

Fałszywe delegowanie było jednym z głównych 
punktów dyskusji w trakcie tworzenia Dyrektywy o 
egzekwowaniu praw 2014 / 67EU (tzw. wdrożeniowej). 
W wyniku debaty legislacyjnej powstał nowy artykuł 4, w 
którym określono kryteria pozwalające ocenić, czy przed-
siębiorstwo rzeczywiście wykonuje znaczące działania w 
kraju i czy pracownik jest prawidłowo oddelegowany.

Niestety, Dyrektywa wdrożeniowa jest dyrektywą 
wykonawczą istniejącej Dyrektywy o delegowaniu z 1996 
r., a zatem nie określa, co dzieje się, gdy pracownik jest 
niewłaściwie delegowany lub gdy firma nieprawidłowo 
deleguje pracowników za granicę. Należy to uwzględnić 
w nowej dyrektywie w sprawie delegowania.

EFBWW uważa za absolutnie niezbędne, aby 
Dyrektywa o delegowaniu jednoznacznie stwierdziła, 
że   niewłaściwe delegowanie nie może być uważane za 
delegowanie oraz że krajowe organy przyjmujących państw 
członkowskich mogą przekwalifikować status pracownika, 
który został niewłaściwie delegowany. Bez takiego przepisu 
artykuł 4 Dyrektywy w sprawie egzekwowania pozostaje 
martwym prawem.

Przepisy dotyczące 
polityki porządku 
publicznego

Ponieważ zmieniona Dyrektywa musi przywrócić 
minimalny charakter przepisów i jednocześnie mieć wy-
starczającą elastyczność, by dostosować się do przepisów 
krajowych przyjmujących państw członkowskich, należy 
powrócić do koncepcji przepisów dotyczących porządku 
publicznego. W związku z tym EFBWW zdecydowanie po-
piera proponowaną poprawkę Parlamentu Europejskiego 

do projektu Dyrektywy w sprawie przepisów dotyczących 
porządku publicznego:

Poprawka 35 „10. Niniejsza dyrektywa nie wyklucza 
stosowania przez państwa członkowskie, zgodnie z Trak-
tatem, do krajowych przedsiębiorstw i przedsiębiorstw 
innych państw, na zasadzie równego traktowania, 
(przepisów dotyczących) warunków zatrudnienia w sprawach 
innych niż te, o których mowa w art. akapit pierwszy z 
ust. 1 w przypadku postanowień dotyczących porządku 
publicznego. Do celów niniejszej dyrektywy, przepisy 
porządku publicznego odnoszą się do niedyskrymina-
cyjnych środków podjętych w interesie publicznym, 
w tym do środków w zakresie ochrony pracowników, 
równego traktowania, uczciwej konkurencji i właściwego 
funkcjonowania rynku pracy. Takie środki nie służą celom 
gospodarczym”.

PAKIET USŁUG
Decydujące głosowanie nad tzw. „elektroniczną 

kartą usług” ma się odbyć w marcu w Komisji Rynku 
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu 
Europejskiego. EFBWW zdecydowanie opowiada się i 
lobbuje za odrzuceniem elektronicznej karty i wzywa 
swoich członków do skontaktowania się z posłami do 
Parlamentu Europejskiego i swoimi rządami. E-karta 
wprowadzi przez „tylne drzwi” zasadę kraju pochodzenia 
i ułatwi fikcyjne samozatrudnienie. Zgłoszone dotychczas 
poprawki nie zmieniają krytycznej oceny „elektronicznej 
karty usług” przez EFBWW.

Tymczasem Parlament Europejski i Rada Europejska 
przyjęły stanowiska w celu rozpoczęcia międzyinstytu-
cjonalnych / trójstronnych negocjacji w sprawie testu 
proporcjonalności przed przyjęciem nowych przepisów 
dotyczących zawodów. Liberalizacja dotycząca zawodów 
regulowanych w budownictwie spowodowała w przeszłości 
pogorszenie warunków pracy, szczególnie w tych krajach, 
w których dostęp do zawodów w budownictwie jest 
związany z pewnymi wymogami kwalifikacyjnymi. Celem 
EFBWW w negocjacjach trójstronnych jest niepodważanie 
istniejących regulacji, takich jak np. niemiecki „Meister” 
(Majster), zapewnienie niezależności partnerów społecz-
nych w krajowych systemach kształcenia zawodowego 
oraz unikanie rozszerzania zakresu dyrektywy w spra-
wach takich jak delegowanie lub uznawanie kwalifikacji 
zawodowych.

EUROPEJSKI 
„URZĄD” PRACY

Komisja Europejska zamierza przedstawić wniosek 
dotyczący europejskiego urzędu pracy w marcu 2018 r. 
Ostateczna ocena wniosku może nastąpić dopiero po 
przedstawieniu tekstów legislacyjnych, ponieważ jak na 
razie Komisja Europejska przedstawiła jedynie bardzo 
krótką ulotkę. 

EFBWW ma pozytywne podejście do lepszej współ-
pracy i lepszej wymiany informacji między różnymi kra-
jowymi inspekcjami pracy, które mogłyby być ułatwione 
przez europejski urząd pracy. Jednocześnie musi być 
jasne, że europejski organ pracy nie będzie ingerował w 
autonomię partnerów społecznych.

Dietmar Schäfers
przewodniczący EFBWW 

Sam Hägglund
sekretarz generalny EFBWW

Źródło: EFBWW Newsletter

TRWA DEBATA NAD NOWĄ DYREKTYWĄ 
O DELEGOWANIU PRACOWNIKÓW

inicjatywa.eu

inicjatywa.eu
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W styczniowym numerze pisaliśmy o czasie 
pracy w podróży służbowej, w tym nume-
rze oprzemy się na przykładach, dzięki 

którym będzie nam lepiej zrozumieć, jaki możemy przyjąć 
czas pracy w podróży służbowej. 

Podróż służbowa, w tym dojazd i powrót z miejsca 
delegowania, co do zasady, nie jest zaliczana w całości 
do czasu pracy. Do czasu pracy przyjmowane są tylko 
te odcinki podróży służbowej, które pokrywają się z 
rozkładowymi godzinami pracy pracownika lub w czasie 
których pracownik świadczył pracę. 

Przykład: pracownik świadczy pracę od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 8 do 16. W dniu 7 lutego 2018 
r. został wysłany w podróż służbową, która rozpoczęła 
się wyjazdem o godz. 7.00 i zakończyła tego samego dnia 
o godz.19.00. Pracownik nie był w tej podróży kierowcą. 
Dojazd do miejsca delegowania, jak i powrót, trwał 2 
godziny. Podróż służbowa pracownika trwała łącznie 12 
godzin. Pracownik wykonał zadanie służbowe (udział 
w szkoleniu) w godzinach od 9 do 16, a przez następną 
godzinę przygotowywał raport służbowy. Do czasu pracy 
pracownika zaliczyć należy 8 godzin przypadających na 
godziny zgodne z rozkładem czasu pracy. Czas dojazdu  do 
miejsca delegowania i powrotu, przypadający poza godzi-
nami wynikającymi z harmonogramu, nie jest zaliczany 
do czasu pracy. Uwzględnieniu podlega natomiast jedna 
godzina poświęcona na przygotowanie raportu (od 16 do 
17) - będzie to jedna nadgodzina z przekroczenia dobowe-
go. Czas dojazdu i powrotu z miejscowości stanowiącej cel 
pracowniczej podróży służbowej oraz czasu pobytu w tej 
miejscowości nie są pozostawaniem do dyspozycji praco-
dawcy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy 
(art. 128 §  1 K.p.). W zakresie przypadającym na godziny 
normalnego rozkładu czasu podlegają wliczeniu do jego 
normy (nie mogą być od niej odliczone), natomiast w 

zakresie wykraczającym poza rozkładowy czas pracy mają 
w sferze regulacji czasu pracy i prawa do wynagrodzenia 
doniosłość o tyle, o ile uszczuplają limit gwaranowanego 
pracownikowi czasu odpoczynku. W związku z tym czas 
dojazdu i powrotu przypadający na godziny, w których 
pracownik zgodnie z rozkładem miał świadczyć pracę, 
jest jego czasem pracy i przysługuje mu z tego tytułu wy-
nagrodzenie za pracę. Natomiast czas podróży służbowej 
przypadajacy poza godzinami pracy, nie należy do czasu 
pracy, w związku z czym pracownikowi nie przysługuje 
w zamian ani wynagrodzenie, ani czas wolny od pracy. 
Niemniej, w razie efektywnego wykonywania pracy w 
trakcie podróży (w co wchodzi np. kierowanie na polece-
nie pracodawcy pojazdem, którym jadą inni delegowani 
pracownicy), cały okres, w którym pracownik ją świadczył, 
przypadający także poza jego harmonogramowymi 
godzinami pracy, zalicza się do czasu podróży służbowej 
i przysługuje mu  z tego tytułu wynagrodzenie. Gdyby 
taka praca okazała się pracą w godzinach nadliczbowych, 
wówczas pracownikowi przysługuje z tego tytułu dodatek 
do wynagrodzenia lub czas wolny.      

Podstawa: Kodeks pracy
Źródło: Gazeta Podatkowa

Barbara Pałka

CZAS PRACY W PODRÓŻY 
SŁUŻBOWEJ (2) 

Księgowa informuje

Dobre miejsce: 
Sanatorium 
Uzdrowiskowe 
„Modrzew”  
w Inowrocławiu

Usytuowane w otoczeniu Parku Zdrojowego, w 
sąsiedztwie Tężni Solankowej oraz Ogrodów 
Papieskich, w ciszy i spokoju specjalizuje się w 

pomocy pacjentom cierpiącym na choroby narządu ruchu, 
układu krążenia, układu oddechowego, na schorzenia 
neurologiczne, przemiany materii i endokrynologiczne. 
Dysponuje nowoczesną bazą zabiegową połączoną bezpo-
średnio z częścią hotelową co stanowi doskonałą bazę dla 
wypoczynku i dbałości o zdrowie.

 Związek Zawodowy „Budowlani”, łącząc się ze 
Związkiem Zawodowym Pracowników Leśnictwa, 
Drzewnictwa i Ochrony Przyrody w RP przejął w zarząd 
sanatorium którym - mimo perturbacji z władzami miasta 
Inowrocław - administruje do dzisiaj.

Przewodniczący ZZ „Budowlani” Zbigniew Janowski 
w towarzystwie przewodniczącego Ryszarda Krasińskiego 
i wiceprzewodniczącego Zbigniewa Figurskiego z Zarządu 
Okręgu Kujawsko-Pomorskiego spotkali się z Zarządem  

Zakładowym „Budowlani” w sanatorium.  Przewodniczący 
poinformował, iż w związku ze sprzedażą budynków 
„Modrzewia” przez Miasto Inowrocław, na podstawie 
wyroku sądu, Rada Krajowa Związku postanowiła sprze-
dać funkcjonujące od lat przedsiębiorstwo - sanatorium, 
zabezpieczając interesy zatrudnionych pracowników. 
Przewodniczący Janowski poinformował, że zwrócił się 
do pracowników z prośbą aby tak jak dotychczas, chociaż 
już w nowej organizacji, realizowali zadania uzdrowiskowe 

dla dobra kuracjuszy i pracowników.
Zarząd Krajowy dokłada wszelkich starań, aby proces 

zmiany właściciela nie miał negatywnego wpływu na 
sytuację doświadczonej kadry lekarskiej i rehabilitacyjnej 
oraz proces leczenia.

W trakcie spotkania, na wniosek Zarządu Okręgu 
Medalem 125-lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych w 
Polsce  została wyróżniona kol. Marzena Poturalska.

zj

Od lewej: Zbigniew Janowski, Ryszard Krasiński, Marzena Poturalska, Zbigniew Figurski

Przewodniczący ZZ „Budowlani” Zbigniew Janowski spotkał się z Zarządem Organizacji Zakładowej Związku 
w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu. Tematem rozmów była organizacja 
tegorocznych XVI Ogólnopolskich Zawodów w Wędkarstwie Spławikowym o Puchar Przewodniczącego 

ZZ „Budowlani”. Zgodnie z tradycją kolejne zawody organizuje zwycięzca ubiegłorocznych zawodów w Wenecji k/
Żnina - czyli Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu. Życzymy powodzenia i liczymy 
na doskonałą organizację zawodów.

(red)

WĘDKARSTWO 
ZOBOWIĄZUJE

Zbigniew Janowski z Zarządem Organizacji ZZ Budowlani w SM im. W. Łukasińskiego w Zamościu
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W siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Warszawie odbyło się uroczyste podsu-
mowanie konkursów Państwowej Inspekcji 

Pracy n/t: „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, 
oraz „Buduj bezpiecznie” na szczeblu regionalnym.

Zaproszonych gości oraz laureatów konkursów 
w imieniu kierownictwa OIP w Warszawie powitała 
zastępca okręgowego inspektora pracy Anna Wójcik. W 
uroczystości wzięli udział m.in;

Andrzej Kwaliński – zastępca głównego inspektora 
pracy; 

Renata Górna – członek Rady Ochrony Pracy, ekspert 
Centrali OPZZ; 

Anna Petelicka – naczelnik Wydziału Organizacji 
i Analiz, oraz Katarzyna Grubka – zastępca naczelnika 
Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji z II 
Oddziału ZUS w Warszawie, 

Andrzej Kropiwnicki – przewodniczący NSZZ 
„Solidarność” Region Mazowsze;

Mirosław Ossowski – sekretarz krajowy ds. warun-
ków pracy Związku Zawodowego „Budowlani”; 

Krzysztof Aniszewski – przewodniczący i Marek 
Carli – członek Zarządu Regionu Mazowieckiego NSZZ 
„Solidarność”-80.

Po powitaniu, inspektor pracy Tomasz Adamski 
przedstawił uczestnikom spotkania charakterystyki na-
grodzonych firm w konkursie „Pracodawca – organizator 
pracy bezpiecznej”. Podkreślił dużą rangę konkursu i 
wysokie wymagania stawiane jego uczestnikom przez 
kapitułę wyłaniającą zwycięzców. 

Laureatami XXIV edycji na szczeblu regionalnym 
zostali:

Kategoria - zakład pracy do 50 zatrudnionych:
I miejsce - Laboratorium Badań Napędów Lotni-

czych „Polonia Aero” Sp. z o.o. w Zielonce
II miejsce ex aequo - AUTO-KONTROLA S.C. w 

Otwocku Małym
II miejsce ex aequo - Dom Stali S.C w Regułach
III miejsce - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kana-

lizacji Sp. z o.o. w Radzyminie.
Kategoria - zakład pracy od 51 do 250 zatrudnionych
Na posiedzeniu Komisji konkursowej podjęto 

decyzję o wyłonieniu tylko jednego laureata, przyznając;
II miejsce - Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanali-

zacji Sp. z o.o. w Wołominie.
Kategoria - zakład pracy powyżej 250 zatrudnionych
Na posiedzeniu Komisji konkursowej podjęto 

decyzję o wyłonieniu tylko jednego laureata, przyznając;
 I miejsce - Centrala Spółki Polskiego Górnictwa 

Naftowego i Gazownictwa Spółka Akcyjna w Warszawie.

Po wręczeniu nagród głos zabrał Robert Boroch, 
dyrektor Laboratorium Badań Napędów Lotniczych 

„Polonia Aero” Sp. z o.o. - firmy, która w 2017 
roku zdobyła także główną nagrodę na szczeblu 
centralnym konkursu.

Następnie wiele serdecznych słów do zgro-
madzonych skierowała Renata Górna, podkre-
ślając wielkie zaangażowanie nagradzanych w 
tym dniu firm w poprawę bezpieczeństwa pra-
cy. Wyraziła również nadzieję, że w następnych  
latach coraz więcej zakładów pracy będzie brać 

przykład z wyróżnionych firm i w coraz szerszym zakresie 
brać będzie udział w konkursach organizowanych przez 
PIP, co w sposób znaczący przyczyniać się będzie  do 
poprawy bezpieczeństwa pracy, a tym samym wpływać 
będzie na ogranizczanie ryzyka powstawania wypadków 
przy pracy. 

Kolejnym punktem spotkania było wręczenie 
nagród w konkursie „Buduj bezpiecznie”. Krótką 
prezentację zwycięzców przedstawił inspektor pracy 
Paweł Rozowski. 

Laureatami tegorocznej edycji konkursu zostali:

I miejsce – SKANSKA S.A. - za budowę budynku 
biurowo-usługowego z garażem podziemnym Spark 
budynek „C”

II miejsce – ERBUD S.A. - za budowę budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym 
BOUTIQ PARK.

Wyróżnienie – ERBUD S.A. - za budowę budynku 
biurowo-usługowego C (dawny budynek filtracji) na 
terenie byłej Warszawskiej Wytwórni Wódek Koneser.

Laureaci zostali nagrodzeni statuetkami, pamiąt-
kowymi dyplomami oraz ufundowanymi przez ZUS 
pakietami ze środkami ochrony indywidualnej.

Nagrody wręczyli Andrzej Kwaliński, Anna Wójcik, 
Grzegorz Chwedoruk oraz Katarzyna Grubka. Spotkanie 
podsumowała Anna Wójcik, dziękując gościom za przy-
bycie, a nagrodzonym gratulując i dziękując za ich wkład 
w tworzenie bezpiecznych miejsc pracy.

Opracował: 
na podst. Info OIP W-wa.

Mirosław Ossowski.

II Mistrzostwa w Bezpiecznym 
Montażu Rusztowań BMR 2018 
odbędą się 8 czerwca 2018 r. 

na terenie CSB w Olsztynie, przy ulicy 
Lubelskiej 33C. Wydarzenie skierowane 
jest do osób związanych z branżą rusz-
towaniową i z problematyką pracy na 
rusztowaniu. 
W targach wezmą udział producenci 
rusztowań, sprzętu BHP w pracy na 

wysokości, przyrządów do pomiarów 
uziemienia, chemii budowlanej, sprzętu 
pierwszej pomocy. 
Do udziału zapraszamy: prezesów, wła-
ścicieli firm, inspektorów, kierowników i 
pracowników firm budowlanych, urzęd-
ników odpowiedzialnych za inwestycje i 
bezpieczeństwo na budowie, młodzież 
szkół zawodowych, średnich technicz-
nych i wyższych, monterów rusztowań 

oraz społeczność lokalną. 
Z pewnością będzie to największe 
wydarzenie tego typu w Polsce. 
Gwarantujemy niezapomniane emocje. 
W programie:
Zawody ekip monterów rusztowań 
rywalizujących ze sobą w konkurencjach 
praktycznych.
TARGI branży rusztowaniowej, budowla-
nej, elektronarzędzi, sprzętu bhp.

POKAZY:
kontrolowanej katastrofy rusztowania,
przeciążenia pomostu,
wytrzymałości kotew na wyrywanie,
ewakuacji osoby poszkodowanej z 
rusztowania,
konsekwencji upadku narzędzi z wy-
sokości.
Spotkania z ekspertami: PIP, UDT, IMBiGS, 
PIGR, CIOP-PIB, ZUS, Porozumienia dla 

Bezpieczeństwa w Budownictwie, PERI.
Konkursy z nagrodami dla odwiedza-
jących.

Wydarzenie objęte jest patronatem 
wspierającym przez Związek Zawodowy 
„Budowlani”. 

Więcej informacji na: www.bmrmi-
strzostwa.pl,  BMR OLSZTYN

Podsumowanie konkursów Państwowej 
Inspekcji Pracy w Warszawie w 2017 r.
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Państwa członkowskie UE, reprezentowane w Komitecie Koordy-
nacyjnym „Łącząc Europę” (CEF) zatwierdziły wniosek Komisji 
Europejskiej dotyczący zainwestowania 873 mln EUR w 17 najważ-

niejszych europejskich projektów w dziedzinie infrastruktury energetycznej, 
które poprawią integrację wewnętrznego rynku energii oraz interoperacyjność 
energii elektrycznej i gazu. Celem jest tworzenie sieci ponad granicami.

Inwestycje są realizowane za pośrednictwem programu CEF, unijnego 
mechanizmu finansowego wspierającego infrastrukturę transeuropejską.

Spośród 17 projektów, wybranych do finansowania, osiem znajduje się 
w sektorze energii elektrycznej (wsparcie UE 680 mln EUR), a dziewięć w 
sektorze gazowym (wsparcie UE 193 mln EUR). Cztery projekty dotyczą 
prac budowlanych (wsparcie UE 723 miliony euro) i 13 badań (wsparcie UE 
150 milionów euro).

Największa część środków zostanie przeznaczona na budowę połączenia 
międzysystemowego Zatoki Biskajskiej Francja-Hiszpania (wsparcie UE 578 
mln EUR) - nowego połączenia elektrycznego, które lepiej zintegruje Półwysep 
Iberyjski z wewnętrznym rynkiem energii elektrycznej. Nowe łącze prawie 
podwoi przepustowość połączeń międzysystemowych między obydwoma 
krajami, zwiększając ją z 2800 MW do 5000 MW i przybliży Hiszpanię do 
celu 10% w zakresie połączeń międzysystemowych z obecnego poziomu 6%.

W sektorze elektroenergetycznym finansowanie zostanie również 
przekazane na rzecz SuedOstLink, jednego z największych niemieckich 
projektów w zakresie infrastruktury energetycznej (wsparcie UE 70 mln 
EUR) oraz na budowę nowej linii wewnętrznej 400 kV w Rumunii (wsparcie 
UE: 27 mln euro) .

Projekty w sektorze gazowym obejmują wprowadzenie gazu ziemnego na 
Cyprze w ramach projektu CyprusGas2EU (wsparcie UE w wysokości 101 mln 
EUR), badanie dotyczące połączenia gazowego Malta-Włochy (wsparcie UE 
w wysokości 3,7 mln EUR) oraz studium dotyczące przyznawania pozwoleń 
dla projektu STEP (wsparcie UE 1,7 miliona euro).

Wszystkie proponowane projekty zostały wybrane do finansowania za 
pośrednictwem konkursu otwartego dla „projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania”, który rozpoczął się w dniu 26 kwietnia 2017 r. 
Otrzymano 26 wniosków, o łącznej kwocie 1,5 mld EUR wnioskowanego 
współfinansowania. Termin składania wniosków upłynął 12 października 
2017r.

Wśród projektów, którym przyznano finansowanie znalazł się także 
polski projekt. Projekt „Połączenie Polska – Dania” (obecnie znane jako Baltic 
Pipe) otrzymał dofinansowanie w wysokości 33 143 601 EUR na badanie i prace 
przygotowawcze do projektu polegające na uzyskaniu wszelkich niezbędnych 
zezwoleń w Polsce i w Danii. Projekt realizują; polski Operator Gazociągów 
Przesyłowych GAZSYSTEM S.A. i duński Energinet.

fiec/eu/red 

873 mln euro na inwestycje UE  
w infrastrukturę energetyczną

CEF Energy 
- łączenie 
infrastruktury 
Europy

Przyjęcie pierwszej części 
rewizji Dyrektywy w sprawie 
nowotworów związanych z pracą

W październiku 2017 r. Parlament Europejski 
przyjął kompromis wynegocjowany z Radą Mini-
strów w sprawie pierwszego etapu rewizji Dyrektywy 
w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów 
w miejscu pracy.

Głosowanie oznacza, że   tekst został przyjęty i 
musi być transponowany do ustawodawstwa krajo-
wego państw członkowskich UE do 2019 r.

Jest to znaczący krok naprzód w porównaniu 
z minimalistycznym wnioskiem ustawodawczym, 
przedstawionym przez Komisję w maju 2016 r.

Pozytywne elementy to: 
(1) Obniżenie dopuszczalnych wartości nara-

żenia zawodowego początkowo proponowanych 
dla sześciowartościowego chromu i pyłu twardego; 

(2) Zasada nadzoru zdrowotnego pracowników 
narażonych na działanie czynników rakotwórczych 
została wprowadzona do dyrektywy. Biorąc pod 
uwagę, że większość nowotworów pojawia się kilka 
lat po ekspozycji, powinno to pomóc uratować wiele 
istnień ludzkich; 

(3) Komisja rozważy zawarcie w zakresie dy-
rektywy - nie później niż w 2019 r. - spisu substancji 
toksycznych dla rozrodczości.

Jednak kompromis nie przyniósł znaczących 
postępów w zakresie krzemionki krystalicznej w 
porównaniu z pierwotnymi wnioskami Komisji. 
Wartość graniczna 0,1 mg / m3 pozostaje niezmie-
niona. Różnica między tymi dwoma liczbami 
przekłąda się na ok. 2 000 zgonów rocznie. W 
kolejnym pięcioletnim sprawozdaniu na temat stoso-
wania dyrektywy Komisja zbada, czy należy obniżyć 
tę wartość graniczną. Drugi etap rewizji Dyrektywy 
jest w toku, wraz z propozycją przedstawioną przez 
Komisję w styczniu 2017 r. w sprawie pięciu nowych 
wartości granicznych. Trzeci etap ma się rozpocząć 
na początku 2018 roku.

W jakim kierunku zmierza 
rewizja Dyrektywy?

W ubiegłym roku, w lipcu, Komitet Stałych 
Przedstawicieli (Coreper) zatwierdził projekt kom-
promisu w sprawie rewizji Dyrektywy w sprawie 
ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z 
narażeniem na działanie czynników rakotwórczych 
lub mutagenów w miejscu pracy, wynegocjowanym 
przez prezydencję maltańską w ramach pierwszej 
fazy procesu przeglądu. Wartości graniczne narażenia 
zawodowego (OEL), określone w tym dokumencie, 
powinny zapewnić, że zrobi się więcej w celu ochrony 
pracowników.

Kompromis stanowi prawdziwy krok naprzód w 
stosunku do wniosku legislacyjnego, przedłożonego 
przez Komisję w maju 2016 r.

Działania, które należy powitać z zadowleniem, 
obejmują:

(1) OEL dla chromu VI wyniesie 0,005 mg/ m3 
- po pięcioletnim okresie przejściowym, podczas 
którego OEL wyniesie 0,01 mg/m3 (z wyjątkiem 
procesów spawania i podobnych procesów, które ge-
nerują opary, w przypadku OEL będzie wynosić 0,025 
mg/m3). Parlament Europejski początkowo przyjął 
poprawkę ustalającą tę wartość OEL na 0,001 mg/
m3, podczas gdy Komisja Europejska opowiedziała 
się za wartością 25 razy wyższą, co spowodowałoby 
niezwykle wysoki poziom ryzyka (jeden przypadek 
raka płuc na 10 narażonych pracowników);

(2) OEL dla pyłu drzew liściastych zostanie 
ustalony na poziomie 2 mg/m3 - po pięcioletnim 

okresie przejściowym 
(początkowo Komisja 
proponowała OEL 3 
mg/m3);

(3) Nadzór medyczny nad pracownikami 
narażonymi na działanie czynników rakotwórczych, 
który był wcześniej ograniczony do okresu, w któ-
rym pracownicy byli wystawieni na działanie tych 
substancji, będzie objęty ogólną zasadą dyrektywy. 
Ponieważ większość nowotworów występuje wiele 
lat po początkowej ekspozycji, ta poprawka prawdo-
podobnie uratuje wiele istnień ludzkich;

(4) Jednym z najchętniej poruszanych tematów 
było włączenie substancji reprotoksycznych w zakres 
stosowania dyrektywy zgodnie z żądaniami Parlamen-
tu. Kompromis dodaje prawnie wiążący przepis do 
dyrektywy, stwierdzając, że kwestia ta powinna zostać 
zweryfikowana przez Komisję najpóźniej do 2019 r.

Te pozytywne aspekty zostały podważone 
przez brak znaczących postępów w odniesieniu do 
respiracyjnej krystalicznej krzemionki.

Laurent Vogel, badacz z Europejskiego Instytutu 
Związków Zawodowych, skomentował te wydarzenia 
w następujący sposób: „Ten kompromis podkreśla 
główne różnice w opiniach między dwiema insty-
tucjami odpowiedzialnymi za przyjęcie ustawodaw-
stwa. Zdecydowana większość posłów do PE - 85% 
- głosowała za większą ochroną pracowników przed 
ryzykiem raka, ale Rada Ministrów była bardzo 
podzielona w tej kwestii. Dwa państwa członkowskie 
(Zjednoczone Królestwo i Polska) sprzeciwiły się 
wszystkim poprawkom Parlamentu, preferując 
w zamian minimalistyczne podejście Komisji, 
podczas gdy kilkanaście państw członkowskich 
poparło te poprawki. Pozostałe państwa członkow-
skie albo zajęły stanowiska gdzieś pomiędzy tymi 
dwoma skrajnościami, albo nie zajęły jednoznacz-
nego stanowiska”.

Vogel dodał: „Ważne jest, aby utrzymać presję, 
aby zagwarantować, że OEL dla krzemionki krysta-
licznej zostanie zmieniona w najbliższej przyszłości 
i że uniknie się tysięcy możliwych do uniknięcia 
zgonów, a także, że substancje reprotoksyczne będą 
objęte zakresem dyrektywy w 2019 r.”.

Europejskie związki zawodowe 
domagają się mapy drogowej dotyczącej 
eliminacji nowotworów zawodowych

Europejska Konfederacja Związków Zawo-
dowych (ETUC) przekazała odpowiedź na kon-
sultacje rozpoczęte przez Komisję Europejską w 
celu określenia przyszłości Dyrektywy w sprawie 
ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z 
narażeniem na działanie czynników rakotwórczych 
lub mutagenów w miejscu pracy, która jest obecnie 
poddawano przeglądowi .

EKZZ apeluje o mapę drogową, określającą 
pakiet inicjatyw mających na celu lepsze zapobieganie 
chorobom nowotworowym w pracy, które obecnie po-
chłaniają rocznie 100 000 osób w Unii Europejskiej.

Biorąc pod uwagę poważne niedociągnięcia w 
prawodawstwie przyjętym przez UE w tym obszarze, 
EKZZ pragnie rozszerzyć zakres Dyrektywy w sprawie 
substancji rakotwórczych i mutagenów, aby objąć 
kwestie, które obecnie są zwolnione z jej przepisów, w 
tym substancje toksyczne na skutek rozkładu, emisje 
z silników wysokoprężnych, ekspozycję pracowni-
ków służby zdrowia na niebezpieczne leki, takie jak te 
stosowane w chemioterapii, pyły i opary z gumy oraz 
inne czynności związane ze znanymi czynnikami 
rakotwórczymi. EKZZ wzywa również do poprawy 
ochrony pracowników, którzy są zaangażowani w 
usuwanie azbestu lub narażeni na promieniowanie 

słoneczne UV.
Europejska organizacja związków zawodowych 

jest przekonana, że   potrzebne są bardziej ambitne 
polityki badawcze, aby zachęcić do stosowania 
substytutów zamiast niebezpiecznych substancji, 
oraz że inspekcje pracy powinny odgrywać kluczową 
rolę w monitorowaniu i nakładaniu sankcji na firmy, 
które nie przestrzegają przepisów.

EKZZ uważa, że   polityka zapobiegania powinna 
być zróżnicowana pod względem płci, ponieważ 
mężczyźni i kobiety są często narażeni na działanie 
różnych czynników rakotwórczych i w rezultacie 
cierpią z powodu różnych form narażenia zdrowia, 
a eliminacja nowotworów piersi spowodowanych 
złymi warunkami pracy powinna stanowić szcze-
gólny priorytet.

Celem EKZZ jest, aby obecna suma tylko 
13 wiążących limitów narażenia zawodowego na 
czynniki rakotwórcze na mocy prawa UE wzrosła 
do 50 do 2020 roku.

Nowe badania potwierdzają 
rakotwórcze działanie nocnej pracy

W ostatnich tygodniach wiele badań potwierdzi-
ło wnioski ze starszych badań dotyczących zwiększo-
nego ryzyka zachorowania na raka u pracowników 
wykonujących pracę w porze nocnej lub zmianowej.

Naukowcy z Uniwersytetu Syczuan (Chiny) 
dokonali przeglądu 61 badań opublikowanych w 
latach 1996 i 2017 na temat wpływu pracy nocnej na 
zdrowie kobiet. Dane obejmują 115 000 przypadków 
raka i 4 miliony uczestników mieszkających w USA, 
Australii, Azji i Europie. Wnioskują, że w dłuższej 
perspektywie przy pracy nocnej ryzyko raka piersi 
wzrasta o 32%, raka skóry o 41%, a raka żołądkowo-
-jelitowego o 18%.

Ryzyko raka piersi wzrasta o 3,3% na każde pięć 
lat pracy w nocy.

Spośród wszystkich badanych zawodów w 
najgorszej sytuacji są pod tym względem pielęgniarki. 
Są one w stosunku do zatrudnionych w innych 
sektorach o 58% bardziej narażone na raka piersi, o 
35% częściej zachorują na raka żołądkowo-jelitowego 
(żołądka, przełyku, wątroby, trzustki, jelita grubego), 
a 28% z większym prawdopodobieństwem na raka 
płuc.

Badanie to zostało opublikowane na początku 
stycznia w czasopiśmie Cancer Epidemiology, 
Biomarkers and Prevention.

Nietypowy czas pracy jest również szkodliwy 
dla zdrowia mężczyzn. We wrześniu 2017 r. badanie 
opublikowane w The Scandinavian Journal of Work 
Environment & Health ujawniło, że pracownicy 
wykonujący pracę zmianową lub nocną mają większe 
ryzyko zachorowania na raka prostaty. Według badań 
ryzyko to jest dwa razy wyższe niż dla pracowników, 
którzy nigdy nie pracowali na zmiany lub w nocy. 
Mężczyźni, którzy pracowali w systemie zmianowym 
lub nocnym przez ponad 20 lat, są trzy lub cztery razy 
bardziej narażeni na raka prostaty.

Sektorami o największym ryzyku są obróbka 
metali (cięcie metali, formowanie metali, prace 
odlewnicze), wydobycie oraz inżynieria mechaniczna 
i produkcyjna.

Naukowcy przeprowadzili badanie kohortowe 
(obserwacyjne na określonych grupach) obejmujące 
1 757 mężczyzn w wysoko uprzemysłowionym 
Zagłębiu Ruhry.                                      

źródło: etui

RAK W PRACY - STAN NOWELIZACJI 
DYREKTYWY W SPRAWIE CZYNNIKÓW 
RAKOTWÓRCZYCH
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Z WYDARZEŃ W ŚWIATOWYM RUCHU PRACOWNICZYM
Rosja

Zw i ą z e k 
I n d u -

striALL Global 
w Rosji  wydał 
o ś w i a d c z e n i e 
przeciwko rozwiązaniu Międzyregionalnego 
Związku Zawodowego „Workers Association” 
(ITUWA). Rosyjski związek zawodowy 
ITUWA zrzesza Konfederację Pracy w Rosji 
(KTR) i Federację Niezależnych Związków 
Zawodowych Rosji (FNPR). IndustriALL w 
regionie Wspólnoty Niepodległych Państw 
i globalne związki zawodowe zdecydowanie 
sprzeciwiają się decyzji sądu o rozwiązaniu 
ITUWA.

25 stycznia osiem oddziałów FNPR, 
stowarzyszonych z IndustriALL, wydało 
wspólne oświadczenie w związku z niedawną 
decyzją sądu w Sankt Petersburgu w sprawie 
rozwiązania ITUWA z powodu zarzutów, 
iż związek jest zaangażowany w politykę 
i otrzymuje zagraniczne fundusze.

W swoim oświadczeniu związki zawodo-
we zauważyły, że ITUWA nie jest filią FNPR, 
a ich struktury związkowe konkurują ze sobą 
na poziomie fabryki.  Związki zawodowe 
oświadczyły, że:

„Decyzja sądu w Sankt Petersburgu, 
naszym zdaniem, nie tylko rażąco naru-
sza prawa pracowników i związków za-
wodowych reprezentujących ich interesy. 
Pozostaje ona w sprzeczności z rosyjskim 
i międzynarodowym prawem” ponadto 
wzywając „wszystkie ośrodki władzy pań-
stwowej do przywrócenia sprawiedliwości 
i czekamy z niecierpliwością na unieważ-
nienie wyroku wydanego przez sąd w Sankt 
Petersburgu przez Sąd Najwyższy Federacji 
Rosyjskiej w celu zapewnienia rzeczywistej 
wolności konstytucyjnej dla ruchu związko-
wego Rosji”.

List został wysłany do Dumy Państwowej, 
prokuratury, przewodniczącego Sądu Najwyż-
szego i prezydenta Rosji.

Krajowe ośrodki związkowe - FNPR i 
KTR oraz  ITUC CSI IGB (Międzynarodo-
wa Konfederacja Związków Zawodowych) 
opublikowały własne oficjalne oświadcze-
nia na swoich stronach internetowych. 
Uważają, że decyzja może stanowić nega-
tywny precedens i wpłynąć na ruch związ-
ków zawodowych w Rosji oraz na prawa 
i gwarancje pracowników. Ponadto KTR 
złożył skargę przeciwko Federacji Rosyjskiej 
do Komisji Międzynarodowej Organizacji 
Pracy ds. Wolności Stowarzyszenia.

IndustriALL dzałające w krajach Wspól-
noty Niepodległych Państw również wyraża 
solidarność z ITUWA.

Tamaz Dolaberidze, prezes Związku Za-
wodowego Hutnictwa, Górnictwa i Przemysłu 
Chemicznego w Gruzji napisał w swoim liście 
do Alexeya Etmanova, prezesa ITUWA: „Po-
dejmując tę decyzję, sąd wydał wyrok śmierci 
na związkową niezależność. Jest oczywiste, że 
jest on używany do sztucznego kształtowania 
opinii publicznej”.

Mychailo Volynets, przewodniczą-
cy Niezależnego Związku Zawodowego 
Górników Ukrainy stwierdził: „Jesteśmy 
głęboko zaniepokojeni, że sąd miejski w 
Petersburgu spełnił żądanie prokuratury w 
sprawie rozwiązania ITUWA. Jest to rażące 
naruszenie praw pracowników do zrzeszania 
się, gwarantowanych przez międzynarodowe 
standardy prawne, w tym konwencję nr 87 
MOP w sprawie wolności zrzeszania się”.

Gennady Fedynich, prezes Białoruskiego 
Związku Pracowników Przemysłu Radiowo-
-Elektronicznego (REPAM) zauważył: „Nasz 
związek jest w podobnej sytuacji. Reżimy 
autorytarne w Rosji i na Białorusi dążą do 
likwidacji organizacji związkowych, które 
naprawdę chronią prawa pracowników i nie 
są zależne od organów rządowych”.

Eldar Tadjibayev, przewodniczący Związ-
ku Zawodowego Górnictwa i Hutnictwa Kir-
gistanu (MMTUK) powiedział: „MMTUK w 
pełni popiera stanowisko ITUWA, ponieważ 
ten związek zawodowy jest jednym z najbar-
dziej niezależnych, silnych, pryncypialnych 
i wpływowych organów przedstawicielskich 
pracowników”.

Z kolei ITUWA rozpoczęła kampanię 
na rzecz wolności zrzeszania się i prze-
ciwko zakazowi działalności związkowej. 
Działacze ITUWA, pracownicy fabryki 
i przedsiębiorstwa z Sankt Petersburga, 
Wsiewołowska, Moskwy, Kaługi, Togliatti, 
Omska i innych miast wyrazili swoje poparcie 
dla związku w licznych filmach rozpo-
wszechnianych za pośrednictwem mediów 
społecznościowych.

ITUWA odwoła się do Sądu Najwyższego 
Rosji w tym tygodniu i przygotuje się do 
dalszych kroków sądowych.

Vadim Borisov, sekretarz regionalny 
IndustriALL skomentował: „Związek Indu-
striALL Global jest zaniepokojony rozwojem 
wydarzeń i wyraża poparcie dla wszystkich 
legalnych działań związków zawodowych 
w obronie ich praw. Doceniamy jedność w 
regionie wokół wolności zrzeszania się i praw 
związkowych, którą wykazują nasze związki 
stowarzyszone”. 

Turcja

Je d n o ś ć , 
opór i de-

terminacja przy-
noszą wielkie zwy-
cięstwo tureckim 
metalowcom. Pomimo tego, że rząd zakazał 
im strajku, tureccy związkowcy wywalczyli 
podwyżkę płac o prawie 25 % w ramach 
nowego układu zbiorowego.

Rozpoczęcie strajku zaplanowano 
na 2 lutego 2018 r. Związki odmówiły 
uznania zakazu strajku i zapowiedziały 
kontynuację walki, co zaowocowało nie-
zwykłym osiągnięciem - podniesieniem ich 
płac i poprawą warunków pracy poprzez 
nowy układ zbiorowy na poziomie sekto-
rowym, obejmujący 130 000 pracowników 
w 179 przedsiębiorstwach.

Dwuletnia umowa, opatrzona datą 
wsteczną 31 sierpnia 2017 r., została podpisana 
przez trzy związki zawodowe, reprezentujące 
pracowników branży metalowej, w tym sto-
warzyszone z IndustriALL Birleşik Metal-İş 
i Çelik-İş, ze Stowarzyszeniem Pracodawców 
Przemysłu Metalowego MESS.

Stowarzyszenie pracodawców MESS 
wycofało się z wcześniejszych propozycji ze 
względu na zdecydowaną postawę metalow-
ców i znacznie zwiększyło swoją ostateczną 
ofertę dla związków zawodowych.

Pierwsza oferta MESS to wzrost o 3,2 %, 
na poziomie inflacji. Następnie zwięk-
szyli ją do 6,4 % w drugiej i do 13,2 % w 
trzeciej rundzie negocjacji. Ostatecznie 
jednak pracodawcy zaakceptowali wzrost 
wynagrodzenia o 24,6 % i wzrost o 23 
% wydatków na świadczenia społeczne. 
Tureccy metalowcy zdobyli także uzupełnia-

jące ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z ich 
żądaniami. Ponieważ ich postulaty zostały 
w dużej mierze zaakceptowane przez praco-
dawców, związkowcy wyrazili radość i satys-
fakcję ze zwycięstwa. Pracownicy powtórzyli 
swoje motto: „Powiedzieliśmy, że ta walka 
nigdy się nie skończy, dopóki nie powiemy, 
że się kończy”.

W swoim oświadczeniu stowarzyszony 
z IndustriALL Birleşik Metal-İş powiedział: 
„Podpisanie tego układu zbiorowego jest 
osiągnięciem metalowców, którzy nie uznali 
zakazu strajku. Dziękujemy wszystkim za ich 
wysiłek w tym procesie”.

Sekretarze generalni IndustriALL Global 
Union i IndustriAll Europe Valter Sanches 
i Luc Triangle napisali do tureckich oddzia-
łów metalowców: „Gratulujemy wszystkim 
tureckim metalowcom zdecydowanej postawy 
w tych trudnych negocjacjach. Wasza jedność, 
walka i determinacja umożliwiły tak wielkie 
zwycięstwo.(…) Stworzyliście świetny przy-
kład dla całego świata, że kiedy trzymasz się 
razem, wszystko można osiągnąć. Ufamy, że 
ta jedność zostanie zachowana”. 

Niemcy

Pracowni-
cy wielu 

n i e m i e c k i c h 
f i r m ,  w  t y m 
producenci sa-
mochodów Audi, BMW, Daimler (producent 
samochodów marek takich jak Smart, Mer-
cedes-Benz, Maybach), Porsche, MAN oraz 
szereg innych firm: Bosch, Schaeffler, SKF, 
Siemens, ThyssenKrupp, grupa Kion’s (pro-
ducent  m.in. wózków widłowych STILL) czy 
Gestra (producent zaworów) przeprowadzili 
etapowe akcje strajkowe w celu zwiększenia 
płac i zwiększenia elastyczności czasu pracy.

Strajki trwające 24 godziny rozpoczęły 
się na początku lutego. Jak powiedzieli przed-
stawiciele Związku IG Metall, jego członkowie 
głosowali w przeważającej większości za 
działaniem - po tym, jak ostatnia rozmowa na 
szczeblu regionalnym ws. płac i godzin pracy 
nie przyniosła porozumienia.

Związek ośmielony najszybszym wzro-
stem gospodarczym od sześciu lat i rekor-
dowo niskim bezrobociem, domaga się 
podwyżki o 8 procent w ciągu 27 miesięcy 
3,9 miliona robotników przemysłu metalo-
wego i inżynieryjnego w Niemczech. Związek 

zwrócił się również o umożliwienie pracow-
nikom prawa do zmniejszenia tygodniowego 
czasu pracy do 28 z 35 godzin w celu opieki 
nad dziećmi, osobami starszymi lub chorymi 
krewnymi i powrotu do pełnego wymiaru po 
dwóch latach.

Pracodawcy zgodzili się na wzrost płac 
o 6,8 %, ale odrzucili żądania dotyczące 
krótszego czasu pracy, warunkując ew. zgodę 
tym, że w razie potrzeby mogliby zwiększyć 
czas pracy. 

Prawie milion pracowników wzięło już 
udział w krótkich strajkach, trwających nie 
więcej niż kilka godzin, aby wesprzeć żądania 
IG Metall.

Eskalacja strajków 24-godzinnych jest 
ostatnim sygnałem ostrzegawczym związków 
zawodowych przed głosowaniem w sprawie 
przedłużenia akcji strajkowej w sektorze, która 
może być bardzo dotkliwa dla wszystkich firm 
zależnych od dostaw części samochodowych i 
innych komponentów.

W całych Niemczech w strajkach udział 
wzięło ok. 260 firm.

„Pracodawcy nie podjęli wystarczających 
działań podczas negocjacji, teraz zamierzamy 
zmusić ich do działań za pomocą 24-godzin-
nych akcji strajkowych”- powiedział Roman 
Zitzelsberger, szef IG Metall w Badenii-
-Wirtembergii, gdzie 16 godzin negocjacji nie 
przyniosło rezultatu.

Francja

Fr a n -
c u s k i e 

związki zawo-
dowe wyraziły 
sprzeciw wobec  
ubiegłorocznego porozumienia między firmą 
Alstom i Siemens, twierdząc, że obawiają się 
możliwości redukcji zatrudnienia. 

We wrześniu ubiegłego roku Siemens i 
Alstom zgodziły się połączyć swoje działania 
kolejowe, tworząc europejskie porozumienie, 
które podważyłoby ekspansję chińskiej pań-
stwowej spółki CRRC (601766.SS).

Połączenie zostało poparte zarówno 
przez rząd niemiecki, jak i francuski, a Alstom 
poinformował w styczniu, że poczynił znacz-
ne postępy w sprawie transakcji, ze względu na 
wyższą sprzedaż.

Niemniej jednak we wspólnym oświad-
czeniu związków zawodowych CFDT, CFE-
-CGC, CGT i FO związki wskazały, iż wszyscy 

obawiają się, że Siemens mógłby dokonać 
restrukturyzacji w nowym, połączonym pod-
miocie, co mogłoby skutkować późniejszymi 
redukcjami zatrudnienia, stąd ich sprzeciw.

Wcześniej szef Alstom, Henri Poupart-
-Lafarge powiedział, że spodziewa się lipco-
wego spotkania akcjonariuszy, by zatwierdzić 
transakcję Siemensa.

Nowa firma, zatrudniająca ponad 62 000 
pracowników, ma na celu osiągnięcie efektu 
synergii w wysokości 470 milionów euro 
(584 miliony USD) najpóźniej cztery lata po 
zakończeniu transakcji, co spodziewane jest 
pod koniec 2018 roku.

Norwegia

Z i n i c j a -
t y w y 

związków zawo-
dowych elektro-
monterów, bu -
dowlańców, hydraulików i monterów wind, 
we współpracy ze stołecznym oddziałem 
norweskiej konfederacji (LO), 6 marca, przed 
budynkiem norweskiego Parlamentu odbę-
dzie się manifestacja pracowników branży 
budowlanej.  

Manifestujący zgromadzą się tam po-
nownie. 15 listopada ubiegłego roku, przed 
siedzibą Stortinget pojawiło się około 2 tysięcy 
przeciwników działalności biur pośrednictwa 
pracy. Związkowców wspierają politycy z Par-
tii Pracy (Ap), Socjalistycznej Partii Lewicy 
(SV), Norweskiej Partii Centrum (Sp) oraz 
Partii Czerwonych (Rødt). 

Budowlańcy uważają, że biura pośred-
nictwa oferują niestabilne umowy. Pracow-
nicy nie mają gwarancji wynagrodzenia w 
czasie choroby lub urlopu wypoczynkowego. 
Agencje łamią podstawowe zasady dotyczące 
normowanego czasu pracy oraz nadgodzin. 
Związkowcy twierdzą ponadto, że pośrednicy 
nie zapewniają odpowiednich warunków pra-
cy na placach budowy, nie organizują szkoleń 
ani praktyk, czerpiąc korzyści wyłącznie z 
faktu zatrudnienia pracownika. Protestujący 
oczekują od biur pośrednictwa zapewnienia 
stabilnych umów na pełen etat oraz stałego 
wynagrodzenia. 

15 marca w norweskim Parlamencie 
odbędzie się debata na temat zmian w Ustawie 
o środowisku pracy. (opzz)

Zebrał Cezary Izdebski
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Pracodawca ma obowiązek niezwłocznego 
wydania pracownikowi świadectwa pracy, 
jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego 

stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub 
wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Obowiązko-
wymi elementami, które muszą się znaleźć w świadectwie 
pracy są informacje dotyczące:

•  okresu i rodzaju wykonywanej pracy 
•  zajmowanych stanowisk 
•  trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia 

stosunku pracy
•  inne informacje niezbędne do ustalenia upraw-

nień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia 
społecznego

•  wzmianka o zajęciu wynagrodzenia za pracę w 
myśl przepisów o 
postępowaniu egze-
kucyjnym. 

Na żądanie pra -
cownika w świadectwie 
pracy podaje się również 
informację o wysokości 
i składnikach wynagro-
dzenia oraz o uzyskanych 
kwalifikacjach.

Szczegółowe wymogi, jakim musi odpowiadać 
świadectwo pracy, zostały określone w Rozporządzeniu 
Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej z 30 grudnia 
2016 r. w sprawie świadectwa pracy. Dotychczasowe rozpo-
rządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 
r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz spo-
sobu i trybu jego wydawania i prostowania utraciło moc.

W świadectwie pracy zamieszcza się informacje 
niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i 
uprawnień z ubezpieczeń społecznych m. in.:

•  okres lub okresy zatrudnienia
•  wymiar czasu pracy pracownika w czasie trwania 

stosunku pracy
•  rodzaj wykonywanej pracy lub zajmowanych stano-

wisk lub pełnionych funkcji
•  trybu i podstawy prawnej rozwiązania lub podstawy 

prawnej wygaśnięcia stosunku pracy, a w przypadku 
rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem 
− strony stosunku pracy, która dokonała wypowie-
dzenia

•  informacje dotyczące urlopów
•  inne dodatkowe in-
formacje

 Zgodnie 
z rozporządzeniem pra-
codawca w wydawanym 
świadectwie pracy ma 
obowiązek umieścić 
pouczenie o prawie pra-
cownika wystąpienia z 
wnioskiem do pracodaw-

cy o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 7 dni od 
otrzymania świadectwa pracy, a w razie nieuwzględnienia 
tego wniosku przez pracodawcę – o prawie do wystąpienia 
z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy 
w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania 
świadectwa pracy przez pracodawcę. Pracodawca zawia-
damia pracownika o negatywnym rozpatrzeniu wniosku 
o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 7 dni od dnia 
otrzymania tego wniosku. W razie uwzględnienia wnio-

WZÓR NOWEGO ŚWIADECTWA PRACY

…………………………………………..………….. ……………………………………………….

(pracodawca oraz jego siedziba (miejscowość i data)

lub miejsce zamieszkania)

………………………………………………………

(numer REGON-PKD)

ŚWIADECTWO PRACY

1. Stwierdza się, że 
……………………………………………………………………………………………………….

(imię (imiona) i nazwisko pracownika)

imiona rodziców.................................................................................................................................
... 

urodzony.................................................................................................................................
...............

(data urodzenia)

był zatrudniony ................................................................................................................................
.....

.................................................................................................................................
...............................

(pracodawca)

w okresie od ……………………… do ……………………………… w wymiarze............................

w okresie od ……………………… do ……………………………… w wymiarze............................

w okresie od ……………………… do ……………………………… w wymiarze............................

2. W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę......................................................................

.................................................................................................................................
.............................

.................................................................................................................................
..............................

(rodzaj wykonywanej pracy lub zajmowane stanowiska

lub pełnione funkcje)

 Stosunek pracy ustał w wyniku:

a) rozwiązania.................................................................................................................................
......

(tryb i podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy)

b) wygaśnięcia.................................................................................................................................
.....

(podstawa prawna wygaśnięcia stosunku pracy)

4. Został zastosowany skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 36¹ § 1

Kodeksu pracy....................................................................................................................................

(okres, o który został skrócony okres wypowiedzenia, uprawniający do odszkodowania)

5. W okresie zatrudnienia pracownik:
1) wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze …………………………….………………….

(urlop wypoczynkowy wykorzystany w roku

kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

w tym.....................................................................................................................................................

(urlop wypoczynkowy wykorzystany na podstawie art. 167² Kodeksu pracy

w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

2) korzystał z urlopu bezpłatnego …………………………………………………………................

(okres trwania urlopu bezpłatnego i podstawa prawna jego udzielenia)

3) wykorzystał urlop ojcowski w wymiarze ………………… w ………………….……... częściach

4) wykorzystał urlop rodzicielski udzielony na podstawie ………………………………..................
(podstawa prawna udzielenia urlopu)

w wymiarze ………………………. w ……………… częściach, w tym na podstawie art. 182¹c § 3

Kodeksu pracy w ………………….. częściach.

5) wykorzystał urlop wychowawczy udzielony na podstawie ……………………………….............
(podstawa prawna udzielenia urlopu)

w wymiarze …………………………..……… w okresie (okresach) …………………………........

w …………………… częściach

6) korzystał z ochrony stosunku pracy, o której mowa w art. 1868 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, w 

okresie (okresach) ……………………………………………………………....................................

7) wykorzystał zwolnienie od pracy przewidziane w art. 188 Kodeksu pracy.....................................

..............................................................................................................................................................

(liczba dni lub godzin zwolnienia wykorzystanego w roku kalendarzowym,

w którym ustał stosunek pracy)

8) był niezdolny do pracy przez okres .............................................................................……… dni
(liczba dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie,

zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym,

w którym ustał stosunek pracy)

9).........................................................................................................................................................
(dni, za które pracownik nie zachował prawa do wynagrodzenia,

przypadające w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.,
zgodnie z art. 92 § 1¹ Kodeksu pracy obowiązującym w tym okresie)

10) odbył służbę wojskową w okresie...................................................................................................
(okres odbywania czynnej służby wojskowej lub jej from zastępczych)

11) wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.............................

...............................................................................................................................................................
(okresy wykonywania pracy oraz jej rodzaj i zajmowane stanowiska)

12) wykorzystał dodatkowy urlop albo inne uprawnienia lub świadczenia przewidziane przepisami

prawa pracy...........................................................................................................................................

13).........................................................................................................................................................
(okresy nieskładkowe, przypadające w okresie zatrudnienia wskazanym w ust. 1,

uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty)

6. Informacja o zajęciu wynagrodzenia:................................................................................................
(oznaczenie komornika i numer sprawy egzekucyjnej)

...............................................................................................................................................................
(wysokość potrąconych kwot)

7. Informacje uzupełniające...................................................................................................................

................................................................................................................................................................

..…………………………………
(podpis pracodawcy lub osoby

reprezentującej pracodawcę albo
osoby upoważnionej do składania

oświadczeń w imieniu pracodawcy)

POUCZENIE
Pracownik  może  w  ciągu  7  dni  od  otrzymania  świadectwa  pracy  wystąpić  do  pracodawcy  zwnioskiem o  sprostowanie  tego  świadectwa.  W razie  nieuwzględnienia  wniosku pracownikowiprzysługuje,  w ciągu 7 dni od otrzymania  zawiadomienia  o odmowie sprostowania świadectwapracy, prawo wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do Sądu Rejonowego - SąduPracy w

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
(podstawa prawna - art. 97 § 2¹ Kodeksu pracy)

KRÓTKI PRZEWODNIK

   ŚWIADECTWO PRACY 
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W poprzednim numerze, w 
części pierwszej artykułu, 
omówiona została proble-

matyka dot. kwestii wprowadzających, 
źródeł prawa, struktury SIP, wymogów jakie 
spełniać muszą inspektorzy, wyboru i zmian 
SIP oraz zakresu ochrony jakiej podlegają 
inspektorzy.

Obowiązki pracodawcy
Z faktem powołania w zakładzie Spo-

łecznej Inspekcji Pracy wiążą się określone 
obowiązki pracodawcy, które określa ustawa. 
Chodzi tu o konieczność zapewnienia odpo-
wiednich warunków do realizacji zadań SIP 
oraz ponoszenie kosztów związanych z ich 
działalnością. 

Chociaż co do zasady, jak sama nazwa 
wskazuje społeczny inspektor pracy powi-
nien działać społecznie, poza godzinami 
pracy (art. 15 Ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. 
o społecznej inspekcji pracy (Dz.U. Nr 
35, poz. 163 z późn. zm. – dalej: SIPU) 
oraz nieodpłatnie, to w razie koniecz-
ności wykonywania swoich czynności w 
godzinach pracy lub uczestniczenia w 
naradach i szkoleniach, SIP zachowują 
prawo do wynagrodzenia (nie tracą zatem 
finansowo ze względu na realizację swoich 
zadań). Ponadto w przypadku znaczne-
go obciążenia zadaniami wynikającymi 
z pełnienia funkcji inspektora, kierownik 
zakładu pracy - na wniosek zakładowych 
organizacji związkowych - może ustalić 
miesięczne wynagrodzenie zryczałtowane 
do wysokości nie przekraczającej wynagro-
dzenia za 30 godzin pracy osoby pełniącej 
funkcję SIP (a w szczególnie uzasadnionych 
wypadkach za 60 godzin pracy). Jak wskazał 
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 11 maja 2010 
r. II PZP 3/10: „Miesięczne wynagrodzenie 
ryczałtowe społecznego inspektora pracy nie 
jest wynagrodzeniem za pracę, należy jednak 
stosować do niego odpowiednio przepisy o 
tym wynagrodzeniu”.

Zakres zadań i praw SIP
Kwestię zadań i uprawnień SIP reguluje 

w obszerny sposób art. 4 SIPU, który określa 
je w sposób następujący:

Społeczni inspektorzy pracy mają 
prawo:

1. kontrolować stan budynków, maszyn, 
urządzeń technicznych i sanitarnych 
oraz procesy technologiczne z punktu 
widzenia bezpieczeństwa i higieny 
pracy;

2. kontrolować przestrzeganie przepisów 
prawa pracy, w tym postanowień ukła-
dów zbiorowych i regulaminów pracy, w 
szczególności w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy, uprawnień pracow-
ników związanych z rodzicielstwem, 
młodocianych i osób niepełnospraw-

nych, urlopów i czasu pracy, świadczeń 
z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych;

2a. uczestniczyć w kontroli przestrze-
gania w zakładzie pracy przepisów 
dotyczących ochrony środowiska 
naturalnego;

3. brać udział w ustalaniu okoliczności i 
przyczyn wypadków przy pracy, zgodnie 
z przepisami prawa pracy;

4. brać udział w analizowaniu przyczyn 
powstawania wypadków przy pracy, 
zachorowań na choroby zawodowe i 
inne schorzenia wywołane warunkami 
środowiska pracy oraz kontrolować sto-
sowanie przez zakłady pracy właściwych 
środków zapobiegawczych;

5. uczestniczyć w przeprowadzaniu spo-
łecznych przeglądów warunków pracy;

6. opiniować projekty planów poprawy wa-
runków bezpieczeństwa i higieny pracy 
i planów rehabilitacji zawodowej oraz 
kontrolować realizację tych planów;

7. podejmować działania na rzecz aktyw-
nego udziału pracowników zakładów 
pracy w kształtowaniu właściwych 
warunków bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz oddziaływać na przestrze-
ganie przez pracowników przepisów i 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

8. wykonywać inne zadania określone w 
ustawie i w przepisach szczególnych 
(funkcja przewodniczenia komisji 
BHP - organ opiniodawczo-doradczy, 
którego obowiązek powołania spoczywa 
na pracodawcach zatrudniających 
powyżej 250 pracowników. Do zadań 
komisji należy dokonywanie przeglądu 
warunków pracy, okresowej oceny stanu 
bhp, opiniowanie podejmowanych 
przez pracodawcę środków zapobiegają-

cych wypadkom przy pracy i chorobom 
zawodowym, formułowanie wniosków 
dotyczących poprawy warunków pracy 
oraz współdziałanie z pracodawcą w 
realizacji jego obowiązków w zakresie 
BHP (23713 § 1 KP).
Analiza katalogu praw przysługujących 

SIP prowadzi do konkluzji, iż do ich zadań 
należy kontrolowanie przestrzegania prawa 
pracy, którego normy zawarte są w różnego 
rodzaju aktach prawnych oraz pilnowanie 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Środki realizacji uprawnień SIP
Katalog środków kontroli dostępnych 

społecznym inspektorom pracy został 
zamieszczony w art. 8-12 SIPU:

• prawo wstępu w każdym czasie do 
pomieszczeń i urządzeń zakładu pracy 
celem wykonywania swoich zadań;

• prawo żądania od kierownika zakładu 
pracy oraz oddziału (wydziału) i od 
pracowników informacji oraz okazania 
dokumentów w sprawach wchodzących 
w zakres jego działania.
Realizacja tego uprawnienia musi 

pozostawać w zgodności z Ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych, Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 
oraz Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o 
ochronie informacji niejawnej, Dz. U. Nr 
182, poz. 1228. Jest to szczególne istotne 
w kontekście ochrony danych osobowych 
pracowników i określenia danych które 
mogą być ujawniane, np. podczas kontroli 
dokumentacji płacowej. W celu rozstrzy-
gnięcia analizowanego problemu można 
posiłkować się stanowiskiem wyrażonym 
przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 16 
lipca 1993 r., I PZP 28/93, OSNC 1994, nr 
1, poz. 2, Lex nr 3943, w sprawie dotyczącej 
dopuszczalności udostępniania informacji 
o wysokości jednostkowych wynagrodzeń za 
pracę na żądanie organizacji związkowych. 

W orzeczeniu kończącym tę sprawę Sąd 
Najwyższy uznał, że zawarte w art. 8, 23 
ust. 1 i art. 26 pkt 3 ustawy z 23 maja 1991 
r. o związkach zawodowych uprawnienie 
do kontrolowania przez związki zawodowe 
przestrzegania prawa pracy oznacza także 
uprawnienie do kontrolowania wysokości 
wynagrodzeń pracowników, nie oznacza 
natomiast uprawnienia do żądania od pra-
codawcy udzielenia informacji o wysokości 
wynagrodzenia pracownika bez jego zgody. 

Dane te należą do sfery prywatności 
pracownika, która podlega ochronie. Ujaw-
nienie przez pracodawcę bez zgody pracow-
nika informacji dotyczących wysokości 
jego wynagrodzenia za pracę może stanowić 
naruszenie dóbr osobistych w rozumieniu 
art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego. Tezę tę należy 
stosować odpowiednio do SIP, co za tym 
idzie inspektorzy mogą uzyskać wgląd do 
wzmiankowanej dokumentacji wyłącznie 
za zgodą pracownika.

• prawo zwracania uwagi pracownikowi na 
konieczność przestrzegania przepisów 
i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a 
w wypadku gdy zachowanie pracownika 
na stanowisku pracy wskazuje na niedo-
stateczną znajomość przepisów i zasad 
BHP oraz nieumiejętność wykonywania 
pracy w sposób bezpieczny dla siebie 
lub innych pracowników, prawo do 
zwrócenia się do kierownika właściwej 
komórki organizacyjnej o czasowe 
odsunięcie pracownika od danej pracy 
i zapoznanie go ze stosownymi regula-
cjami BHP;

• sygnalizowanie naruszeń przepisów 
oraz wydawanie pisemnych zaleceń 
usunięcia uchybień (natychmiastowego 
ich usunięcia), wydawanie w formie 
pisemnej, zaleceń wstrzymania pracy 
danego urządzenia technicznego lub 
określonych robót (wydane zalecenia 
nakładają na pracodawcę obowiązek 
ich wykonania, nawet w przypadku 
wniesienia przez niego sprzeciwu);

• prowadzenie zakładowej księgi zaleceń 
i uwag – założenie wzmiankowanej 
księgi (oraz ew. jej wariantu wydzia-
łowego) stanowi obowiązek zakładu 
pracy, dokonywane są w nich przez 
społecznych inspektorów pracy sto-
sowne zapisy i adnotacje. Księgi te 
przechowywane są w miejscu ustalo-
nym przez kierownika zakładu pracy 

i udostępniane do wglądu zakłado-
wym organizacjom związkowym, 
organom samorządu załogi, orga-
nom Państwowej Inspekcji Pracy oraz 
innym organom nadzoru i kontroli 
warunków pracy. Co nader istotne, 
zapisy w tych księgach mają moc 
dokumentów urzędowych w postępo-
waniu przed organami państwowymi 
(art. 12 SIPU).

Opracował Cezary Izdebski

sku, pracodawca wydaje pracownikowi w tym terminie 
nowe świadectwo pracy. Zawiadomienie może mieć formę 
elektroniczna lub papierową. 

UWAGA: W przypadku uwzględnienia przez sąd 
pracy powództwa pracownika o sprostowanie świadectwa 
pracy, pracodawca wydaje pracownikowi nowe świadec-
two pracy w ciągu 3 dni od dnia uprawomocnienia się 
orzeczenia sądu. 

W tym samym terminie pracodawca na żądanie 
pracownika ma obowiązek uzupełnić treść wydanego 
wcześniej świadectwa pracy w przypadku wydania 
prawomocnego orzeczenia sądu pracy o przywróceniu 
pracownika do pracy lub przyznaniu mu odszkodowania 
z tytułu niezgodnego z przepisami prawa wypowiedzenia 
umowy o pracę lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia. 
Jeżeli powyższe orzeczenie zostało wydane w związku z 
rozwiązaniem przez pracodawcę umowy o pracę bez wy-
powiedzenia z winy pracownika, z naruszeniem przepisów 
o rozwiązywaniu w tym trybie umów o pracę, pracodawca 
w terminie 3 dni wydaje pracownikowi nowe świadectwo 
pracy zawierające informację o rozwiązaniu umowy o 
pracę za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę. 
W razie konieczności wydania nowego świadectwa pracy 
przez pracodawcę usuwa on z akt osobowych pracownika 
i niszczy poprzednio wydane świadectwo pracy. Takie 
same zasady postępowania mają miejsce w przypadku 
uwzględnienia przez sąd pracy powództwa pracownika o 
odszkodowanie w związku z niewydaniem w terminie lub 
wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy.

Jeżeli na mocy prawomocnego orzeczenia sądu 
pracy pracownik został zobowiązany do zapłaty na rzecz 
pracodawcy odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego 
rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu 
ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych 
obowiązków wobec pracownika, pracownik w ciągu 3 
dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu ma 
obowiązek przedłożyć pracodawcy wydane mu świadec-
two pracy w celu uzupełnienia treści tego świadectwa o 
informację o wydanym orzeczeniu sądu pracy. W razie 
niespełnienia powyższego obowiązku pracodawca wzywa 
pracownika do przedłożenia świadectwa pracy w ciągu 3 
dni od otrzymania wezwania w celu zamieszczenia takiej 
informacji w świadectwie pracy. Pracodawca uzupełnia 
świadectwo pracy i wydaje je pracownikowi w ciągu 3 dni 
od przedłożenia go przez pracownika.

UWAGA: Pracodawca może wydać świadectwo pracy 
jedynie pracownikowi, lub osobie upoważnionej przez 
pracownika, którego świadectwo dotyczy. Upoważnienie 
może mieć formę papierową lub elektroniczną.

Jeżeli z przyczyn obiektywnych pracodawca nie jest w 
stanie niezwłocznie wydać pracownikowi lub osobie przez 
niego upoważnionej świadectwa pracy, to ma on obowiązek 
w ciągu 7 dni od upływu tego terminu przesłać świadectwo 
pracy pracownikowi lub osobie przez niego upoważnionej 
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. − Prawo pocztowe. 

W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy z powodu 
śmierci pracownika pracodawca sporządza świadectwo 
pracy i włącza je do akt osobowych zmarłego pracownika. 
Pracodawca ma obowiązek wydania w/w świadectwa w 
terminie 7 dni na wniosek:

• małżonka zmarłego pracownika
• osoby uprawnionej do ubiegania się o rentę rodzinną 

po zmarłym pracowniku
• spadkobiercy pracownika

 Wniosek o wydanie świadectwa pracy może być zło-
żony w formie papierowej lub elektronicznej. Pracodawca 
przechowuje kopię świadectwa pracy w aktach osobowych 
pracownika wydając w uzasadnionych wypadkach odpis 
tego świadectwa pracy:

• pracownikowi
• osobie upoważnionej przez pracownika, którego 

świadectwo dotyczy
• małżonkowi zmarłego pracownika
• osobie uprawnionej do ubiegania się o rentę rodzinną 

po zmarłym pracowniku
• spadkobiercy pracownika

kancelaria-porada.pl
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Należy wypełnić 
diagram w taki 
sposób, aby w 

każdym poziomym 
wierszu, w każdej 
pionowej kolumnie 

i w każdym 
dziewięciopolowym 

kwadracie 3x3 
znalazły się cyfry 

od 1 do 9. Cyfry 
w kwadracie 

oraz kolumnie i 
wierszu nie mogą 

się powtarzać.

SUDOKU 
DLA 

ROZ-
RYWKI

6 3

1 3 5 6 7

1 8

9 5 7

9 7

1 8 9

9 8 4

8 5 6 1

3 7 9

HUMOR
Na randce. Ona się spóźnia. 
Wreszcie jest: 
- Kochanie, dużo się spóź-
niłam? 
- Ach, drobiazg. Data się 
jeszcze zgadza...

JJJ
Starszy pan dyktuje swoją 
ostatnią wolę notariuszowi: 
- ...a ostatnim moim ży-
czeniem jest, aby na moim 
pogrzebie zagrał jakiś znany 
skrzypek. 
- A jakie utwory życzy sobie 
szanowny pan usłyszeć?

JJJ
Idzie przez las Czerwony 
Kapturek. Nagle podchodzi 
do niego wilk i pyta: 
- Dokąd idziesz, Czerwony 
Kapturku? 
- Idę do swojej babci. 
- A po co idziesz do babci? 
- Niosę dla niej różne sma-
kołyki i łakocie. 
- A możesz mi podać jej 
adres? 
- www.babcia.com.pl

JJJ
Szef przyjmuje nowego 
pracownika:  
- W naszym zakładzie 
obowiązują dwie zasady. 
Pierwsza to czystość. Czy 
wytarł pan buty przed 
wejściem do gabinetu?  
- Oczywiście.  
- Druga to prawdomów-
ność. Przed moimi drzwiami 
nie ma wycieraczki.

JJJ
Przychodzi blondynka do 
sklepu AGD: 
- Poproszę tę mikrofalówkę. 
Sprzedawca: 
- Blondynkom nie sprzeda-
jemy! 
Blondynka wraca do domu 
i farbuje włosy na czarno. 
Wraca do sklepu i mówi: 
- Poproszę te mikrofalówkę. 
- Blondynkom nie sprzeda-
jemy! 
Blondynka w domu far-
buje się na rudo, wraca do 
sklepu: 
- Poproszę tę mikrofalówkę. 
- Jak jeszcze raz pani tu 
przyjdzie, to mnie pani 
popamięta! 
- Ale skąd pan w ogóle wie, 
że ja jestem blondynką? 
Sprzedawca odpowiada: 
- Bo to nie jest mikrofalów-
ka, tylko telewizor!

JJJ
Człowiek dobrze wychowa-
ny, to taki, który kota nazy-
wa kotem nawet wtedy, jak 
na niego wlezie po ciemku.

JJJ
Żona ma pretensję do męża.
- Dlaczego ty zawsze mó-
wisz: „mój dom”, „mój sa-
mochód”… . W małżeństwie 
wszystko jest wspólne. A 
teraz czego szukasz?
- Naszych kalesonów.

JJJ
Teściowa z synową siedzą 
razem w pokoju. Teściowa 
mówi: 
- Moja droga! Zapamiętaj 

sobie! Palenie papierosów 
szkodzi tobie i osobom 
przebywającym w twoim 
otoczeniu! 
- Dziękuję mamusi za radę. 
W takim razie zapalę sobie 
dwa.

JJJ
Przychodzi facet z jam-
nikiem do weterynarza i 
mówi: 
- Panie doktorze, proszę mu 
obciąć ogon, najkrócej jak 
się da. 
Na co weterynarz: 
- Ale panie, to jamnik, jak on 
będzie bez ogona wyglądał, 
to nie ta rasa, żeby ogon 
przycinać. 
- Ja płacę, ja wymagam! Tak 
jak już powiedziałem, ciąć i 
to przy samym tyłku - żąda 
zbulwersowany właściciel. 
- No dobrze - odpowiada 
weterynarz - Ale niech mi 
pan chociaż powie, dlacze-
go? 
- Przyjeżdża teściowa! Nie 
ma być żadnych oznak 
radości!

JJJ
Teściowa mówi do synowej: 
- Moja droga, w sobotę 
pojedziesz ze mną na targ 
staroci. 
- Szkoda czasu, tylko idiota 
kupi mamusię.

JJJ
Teściowa do zięcia: 
- Za kolorowy telewizor pół 
życia bym oddała. 
- To ja mamusi kupię dwa.

JJJ
Przychodzi facet do sklepu 
i pyta: 
- Przepraszam, czy jest 
odświeżacz powietrza? 
- Nie. 
- A jakieś inne tanie perfu-
my dla teściowej?

JJJ
Zięć do teścia: 
- Sssss? 
- Sssss sssss! 
Tłumaczenie: 
- Jest żmija? 
- Są obie.

JJJ
Mówi zięć do teściowej: 
- Gdzie mama jedzie? 
- Na cmentarz. 
- A kto rower przyprowa-
dzi?!

JJJ
Żona do męża; 
- I rozsypałeś sól, będzie 
kłótnia. 
- Może się obejdzie bez... 
- O nie, już się nastawiłam!

JJJ
Zmęczony mąż wraca z pra-
cy do domu i pyta: 
- Co na obiad? 
A, żona z kuchni: 
- Nie wiem, z konserwy 
odpadła naklejka.

JJJ
Usunąłem konto na Facebo-
oku. Teraz w sporach z żoną 
mam żelazny argument: dla 
niej odsunąłem na bok 300 
innych kobiet.

JJJ


